
Wat u moet weten over meerlaags parket voor u aan de installatie begint

Hout is een natuurproduct.

Het leeft en blijft werken onder invloed van vochtverschillen ( het krimt bij droogte en zet uit bij vocht ). Deze werking houdt nooit op!

Structuur en kleur kunnen variëren. Meng Daarom de vloerdelen uit verschillende verpakkingen om een uniform geheel te bekomen. 

Blootstelling aan direct zonlicht kan op termijn kleurveranderingen veroorzaken.

Verantwoordelijkheden van de eigenaar / plaatser

Als installateur/eigenaar aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor de laatste controle van het product, dus controleer voor u aan de plaatsing begint :

     - Of de ondervloer van de werklocatie en de omstandigheden op de werklocatie geschikt zijn voor het leggen van de vloer.

     - Op kwaliteit, schade, afwerking, vorm- en maatafwijkingen.

Indien u twijfels heeft hieromtrent, begin dan niet met de plaatsing en neem contact op met uw verdeler. De garantie vervalt op planken die geplaatst

zijn met zichtbare gebreken.

Voorbereiding

 Controleer of de chape :

     1) Volledig droog is : controleer het vochtgehalte van de vloer met een carbuurmeter

          => Standaard vochtgehalte : < 2,5%

          => Bij vloerverwarming : < 1,5%

          => Bij een anhydriet chappe : < 0,5%

     2) De juiste porositeit heeft :

               De porositeit is de doordringbaarheid, hoe poreuzer hoe meer vocht er door

               kan en dus hoe minder stevig. Hout en lijm krimpen/zetten uit onder invloed

               van de omgeving. De chape moet hier weerstand aan kunnen bieden. Een

               primer kan ervoor zorgen dat het absorptievermogen verbeterd wordt. 

     3) Egaal en schoon is

     4) Niet beschadigd is

Controleer de relatieve luchtvochtigheid :

     Deze ligt idealieter tussen de 45 en 65% bij een kamertemeatuur van 18-21°C

     De kartonnen dozen enkel op de koppen openmaken. Daarna een opening maken in de plasticfolie.

     Laat de vloerdelen minimaal 1 weel acclimatiseren voor plaatsing:

     - Zet de delen nooit rechtop maar leg ze altijd horizontaal en vlak neer

     - Leg ze nooit rehtstreeks op de ondergrond en hou voldoende  afstand van de muren.

Controleer de vlakheid van de ondergrond en egaliseer waar nodig

Zorg ervoor dat aan alle bovenvermelde condities voldaan is vóór u met de installatie begint.

Verlijming

     - Te verlijmen met een elastische 1-component lijm.

     - Voldoende lijm per m2 aan te brengen, volgens de voorschriften van de lijmleverancier.

     - Een zwelnaad van min. 10 mm te voorzien en deze te hanteren rondom heel de vloer

     - Een uitzetvoeg te voorzien als de vloer breder is dan 6m en/of langer dan 12m.

Vloerverwarming

Voor plaatsing
     - de cementgebonden dekvloer moet min. 28 dagen oud zijn en droog ( zie voorbereiding )

     - verhoging van de watertemperatuur met 5° per dag 

     - dit tot de maximale warmwatertemperatuur (50°C) van het vloerverwarmingsysteem is bereikt, of tot een oppervlaktetemperatuur van de 

     - dekvloer van 28°C is bereikt, gedurende minstens 5 dagen (ook in de zomer) 

     - 48 uur vóór plaatsing parket dient men de vloerverwarming af te zetten of te verminderen en op zeer lage temperatuur houden

       (oppervlaktetemperatuur 15°C)

Verlijmde installatie
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Tijdens plaatsing
     - De oppervlaktetemperatuur van de cementgebonden dekvloer moet verenigbaar zijn met een correcte 

       verwerking en uitharding van de parketlijm d.w.z. dat deze oppervlaktetemperatuur niet hoger mag zijn 

      dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur vervolgens minimaal 3 dagen na het plaatsen aanhouden. 
Na plaatsing
     - Te hoge warmwatertemperaturen in de buizen van de vloerverwarming zijn ten allen tijde te vermijden, omwille van te grote opwarming van

        uw parketvloer en te hoge oppervlaktetemperatuur, wat krimp van uw parket kan veroorzaken! 

     - De oppervlaktetemperatuur van de vloer mag nooit hoger dan 28°C zijn ! 

     - De constante luchtvochtigheid moet steeds op peil gehouden worden, tussen 45 en 60%, bij een constante luchttemperatuur van 20°C. 

     - Wanneer er geen 45% luchtvochtigheid aanwezig is, is er grote kans op krimpen (en eventueel barsten) van het parket. Dit zal 

        veelal het geval zijn in de winter wanneer het vriest (stookseizoen). 

     - Het is sterk aangeraden een luchtbevochtigingstoestel(len) te plaatsen die de relatieve vochtigheidsgraad op peil zal houden. 

     - Dit verlengt de levensduur van uw parket en creërt bovendien een gezond klimaat in de woning. 

     - De watertemperatuur in het begin van de winter (stookseizoen) héél langzaam opbouwen en aan het einde van dit stookseizoen 

        weer zéér langzaam afbouwen. 

    - Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft ook nauwelijks

       effect op het energieverbruik). 

Tips en aandachtspunten

     Bestel 5% extra, er is altijd zaagverlies.

     Alle werken (pleisteren, schilderen, ...) moeten afgerond en droog zijn. 

     Controleer de waterdichtheid van de sanitaire en verwarmingsinstallaties. 

Na installatie

Start onmiddellijk met het juist onderhoudsprogramma :
    Zie onderhoudsvoorschriften

Controleer regelmatig de luchtvochtigheid :
    De luchtvochtigheid moet tussen 40-70% liggen. Indien de luchtvochtigheid te laag is moet er een lucht-

    bevochtiger geplaatst worden, indien deze te hoog is een lucht ontvochtiger. 
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Structuur en kleur kunnen variëren. Meng Daarom de vloerdelen uit verschillende verpakkingen om een uniform geheel te bekomen. 

Blootstelling aan direct zonlicht kan op termijn kleurveranderingen veroorzaken.

Verantwoordelijkheden van de eigenaar / plaatser

Als installateur/eigenaar aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor de laatste controle van het product, dus controleer voor u aan de plaatsing begint :

     - Of de ondervloer van de werklocatie en de omstandigheden op de werklocatie geschikt zijn voor het leggen van de vloer.
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Voorbereiding

 Controleer of de chape :
     1) Volledig droog is : controleer het vochtgehalte van de vloer met een carbuurmeter

          => Standaard vochtgehalte : < 2,5%

          => Bij vloerverwarming : < 1,5%

          => Bij een anhydriet chappe : < 0,5%

     2) De juiste porositeit heeft :

               De porositeit is de doordringbaarheid, hoe poreuzer hoe meer vocht er door

               kan en dus hoe minder stevig. Hout en lijm krimpen/zetten uit onder invloed

               van de omgeving. De chape moet hier weerstand aan kunnen bieden. Een

               primer kan ervoor zorgen dat het absorptievermogen verbeterd wordt. 

     3) Egaal en schoon is

     4) Niet beschadigd is

Controleer de relatieve luchtvochtigheid :
     Deze ligt idealieter tussen de 45 en 65% bij een kamertemeatuur van 18-21°C

     De kartonnen dozen enkel op de koppen openmaken. Daarna een opening maken in de plasticfolie.

     Laat de vloerdelen minimaal 1 weel acclimatiseren voor plaatsing:

     - Zet de delen nooit rechtop maar leg ze altijd horizontaal en vlak neer

     - Leg ze nooit rehtstreeks op de ondergrond en hou voldoende  afstand van de muren.

Controleer de vlakheid van de ondergrond en egaliseer waar nodig
Zorg ervoor dat aan alle bovenvermelde condities voldaan is vóór u met de installatie begint.

Zwevende plaatsing

     Een dampremmende PE-folie (min. 0,15 mm dik) te plaatsen.

     Een ondervloer van 2 tot 3 mm voor parket te plaatsen.

     Ondervloer van Q-floor : Q-Black of Q-Silver

     In tand en groef te verlijmen met een watervaste PVAC houtlijm (D3 dispersielijm) 

     Een zwelnaad van min. 10 mm te voorzien en deze te hanteren rondom heel de vloer. 

     Een uitzetvoeg te voorzien van 15 mm, als de vloer breder is dan 6m en/of langer dan 12m 

Vloerverwarming : zwevende plaatsing is niet toegestaan op vloerverwarming!!

Tips en aandachtspunten

     Bestel 5% extra, er is altijd zaagverlies.

     Alle werken (pleisteren, schilderen, ...) moeten afgerond en droog zijn. 

     Controleer de waterdichtheid van de sanitaire en verwarmingsinstallaties. 

Na installatie

Start onmiddellijk met het juist onderhoudsprogramma :
Controleer regelmatig de luchtvochtigheid :
     De luchtvochtigheid moet tussen 40-70% liggen. Indien de luchtvochtigheid te laag is moet er een lucht-

    bevochtiger geplaatst worden, indien deze te hoog is een lucht ontvochtiger. 

Zwevende installatie
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