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Vooraleer u begint:


Controleer de verpakking (in geval van zichtbare schade of productiefouten contacteer uw
groothandel, ga niet aan de slag).



Lees aandachtig de plaatsingsinstructies en de bijsluiter in de verpakking.



Leg de vloer 48 uur in de ruimte waar deze uiteindelijk komt te liggen. In gesloten verpakking.



Controleer de omgevingstemperatuur (minstens 18°C) en de relatieve luchtvochtigheid (max
65%).



Geopende verpakkingen dienen dadelijk verwerkt te worden.

Ondervloer


Ondergrond moet absoluut effen, droog en zuiver zijn.



Belangrijk: De ondervloer dient volledig droog te zijn. Het restvocht in de dekvloer mag
maximaal 2% bedragen. Er zijn voldoende efficiënte instrumenten op de markt om dit te
verifiëren.
Ter indicatie: bij nieuwbouw rekent men +/- 2 weken drogingstijd per 1 cm cementvloer. Een
cementvloer van 8 cm zal dus ongeveer 16 weken nodig hebben vooraleer men kan plaatsen.



Voor de plaatsing op “nieuwe” ondergronden en bij sterke temperatuurverschillen met
daaronder liggende kamers (kelders) moet absoluut een geschikt vochtscherm (= PE plastiek
folie) voorzien worden. De stroken 20cm overlappen en met (ALU) tape vastmaken. Op het
gelijkvloers is een PE Plastiekfolie ook aangeraden. (Volgens productvoorschriften van de
fabrikant).



Op houten ondervloeren nooit plastiekfolie gebruiken.



PVC, linoleum of tapijtondervloeren dienen steeds te worden verwijderd.



Ondervloer steeds plaatsen met alu-zijde naar boven.

Plaatsing


Meng de planken van verschillende pakken onder elkaar. In geval van afwijkingen of zichtbare
productiefouten contacteer uw groothandel.



Laat een uitzettingsvoeg van 8 à 10mm aan elke kant (ook te voorzien rond verwarmingsbuizen).



Maximale lengte/breedte is 8lm. Indien lengte en/of breedte 8 lopende meter overschrijdt,
altijd werken met overgangsprofiel (zie Romus). Voorzie uitzetvoegen van 2cm breed, dewelke
afgedekt worden met het juiste profiel.



De dwarsvoeg (kopse voeg) tussen 2 rijen planken moet ten minste 30 cm bedragen.

Plinten


Voor een perfecte afsluiting plaatst u om de 40/50cm plaatsingsklemmen of plaatst u de
plinten met montagelijm (steeds te verlijmen tegen de muur, nooit verlijmen op de vloer).
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Onderhoud


Nooit nat reinigen (occasioneel met een licht bevochtigde doek is geen probleem).



Stof en vuil verwijderen met stofzuiger of mopper.



Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals ammoniak of chloor.

Wat te doen bij ...
 Vlekken veroorzaakt door normaal gebruik, strepen van schoenzolen, kleurpotloden en ander
vuil kunnen gemakkelijk verwijderd worden zonder enig spoor na te laten.
Oorzaak > Oplossing
 Rubbervegen, schaaf- of schampvlekken van schoenhielen, straatvuil, kleurpotloden,
waskrijtjes,...: gebruik een stofdoekje.
 Fruit, bessen, melk, bier, wijn, thee, limonade,...: onmiddellijk opvegen met een absorberend
doekje - of met een lichtvochtige dweil indien al ingedroogd - en vervolgens droogwrijven.
 Bloed, urine: verwijder onmiddellijk met een licht vochtige doek/dweil en veeg het
overgebleven vuil op met een geschikte laminaatreiniger.
 Nagellak, schoenpoets, vernis, inkt, make-up, viltstift,...: verwijder met een weinig aceton op
een schone doek en enkel op de vlek zelf; hou de te volgen veiligheidsmaatregelen van het
product in acht. Gebruik geen vettige chemische reinigers zoals white spirit.
 Chocolade, vet, olie,...: verwijder met een geschikte laminaatreiniger.
 Oppassen! Om schade aan het laminaat te vermijden, moet het gebruik van stoomreinigers
absoluut vermeden worden.
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