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SAINT MACLOU
STELT DE VOLGENDE AFWERKINGEN
VOOR :
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AANBEVELINGEN VOOR PLAATSING :
EN LAMINAAT

In een woonruimte schept hout een toets van warmte en intimiteit.
Een ruime keuze en lage prijzen zullen U ertoe aanzetten om uw
vloerbekleding te vernieuwen. De dag van vandaag kan een handige
knutselaar zelf zijn parket plaatsen. Hierna geven wij enkele tips om
het werk in goede banden te leiden. Maar in geval U beroep doet op
een professionele plaatser van HOME MARKET krijgt U een waarborg van 5 jaar op de plaatsing.

쩸 De gelijmde plaatsing :
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De oppervlakte moet proper, absorberend en effen
maar niet glanzend zijn en moet de lijm kunnen opslorpen. Er mag in geen geval poedervorming zijn en
een ondergrond in faience (tintglazuur) is ook niet geschikt. De ondergrond moet over gans de oppervlakte
hard, onbuigzaam, weerstandbiedend en cohesief zijn.
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1- Het parket wordt rechtstreeks
op de ondergrond geplaatst
( over het algemeen een chape),
deze moet effen, hard en droog
en goed plat zijn. Indien nodig
breng een laag pleisterplamuur
aan om de oneffenheden weg te
werken. (tekening 1).
2- Maak de oppervlakte stofvrij, bij
het plaatsen van tegels, trek twee
loodlijnen om in het midden van
de plaats kunnen te beginnen
(tekening 2).
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3- Breng de lijm in gekruiste lagen
aan op de ondergrond op de
grootte van 1 of 2 parketstroken
en dit bij middel van een getande
metalen lijmspatel (4mm x 4
mm), (lijmverbruik : 800 gr à 1 kg
/m2) (tekening 3).
4- Leg de lat op de lijm, stoot de
latten aan (marouflage) met een
houten stootblok zo komt de lijm
tussen de latten. Meng verschillende latten uit verschillende pakken om een mooie kleurharmonie te verkrijgen (tekening 4).

TUSSENDEURLATTEN :
worden gebruikt wanneer
parket en een andere vloer
van verschillende hoogte
samenkomen.

7 - Snij de planken af langs de boorden en laat een uitzetting van 2,5mm per
lopende meter parket (tekening 6).
8 - Na 12 uur rusttijd mag U overgaan tot het plaatsen van de afwerkingplinten.
Deze mogen het parket niet opspannen.Voor het behandelen van de eindlaag, gelieve ons te consulteren (tekening 7).

쩹 Zwevende plaatsing :
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1- Zwevend parket wordt geplaatst op een platte,
effen en droge ondergrond. Ga na dat de
ondergrond volledig vlak is. Indien nodig, gebruik
pleisterplamuur ROXOL (tekening 1).
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2- Om vochtverschijnselen te voorkomen is het imperatief een film in Polyane op de ondergrond te
leggen, de banen moeten elkaar ruim overlappen en
zelfs een deel van de muren bekleden (tekening 2).

VERBINDINGSLATTEN :
worden gebruikt wanneer U
parket op een grote
oppervlakte of in 2 aan elkaar
palende plaatsen wil leggen.
Deze latten verbergen de
uitzetnaad die noodzakelijk is
tussen elke plaats.
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3- Voor een betere akoestiek plaats, in diagonaal in vergelijking met het parket, een geluidsisolatie ISOLENE
met open naden (tekening 3).
4- Wanneer U de plaatsing begint, breng op elke
bovenste boord van de lipjes een speciale lijm voor
parket aan, +/- 200 gr per m2. De onderkant van
het parket niet kleven (tekening 4).
5- Wanneer de muren perfect haaks zijn kan U beginnen plaatsen langs de muur (tekening 5).Vergeet
niet de tussenstukjes in hout te gebruiken voor gans
de omtrek van de plaats (2,5 mm per lopende
meter parket)
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Bij licht schrappen mag er geen stof of korrelvorming
vastgesteld worden.
Alle zones moeten de lijm laten indringen. Er mogen
ook geen sporen van vet noch verf noch plaaster zijn.
Soms moet ook speciale enduit gebruikt worden om
oneffenheden weg te werken maar niet om de plaats
algemeen horizontaal te maken of om de ondergrond
volledig samenhangend te maken. Een hechtingsprimer
moet voorheen aangebracht worden.

6 - Ga door met de plaatsing, kijk zorgvuldig na of uw werk nog haaks en
rechtlijnig is (tekening 6).
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ALVORENS TE BEGINNEN :
Het is aangeraden de latten min. 48 uur vóór
de plaatsing uit de verpakking te halen en in
een verwarmde ruimte te leggen.Voorzie
een plooimeter, een regel, een winkelhaak en
een houten hamer.Voor de uitzetting dienen
er kleine houten blokjes voorzien te worden
om tussen de latten en de muur te plaatsen.
Voor een gelijmde plaatsing is er 1 kg lijm
per m2 voorzien. Een getande spatel is
onmisbaar. De vlakheid van de grond moet
ook nagegaan worden, is de onderlaag in
cement dan moet deze eerst stof vrij
gemaakt worden en moet misschien
opnieuw afgepleisterd worden. Een oude
plankenvloer moet behandeld worden met
een schimmel- en ongediertewerend product. Bij een ondergrond in slechte staat is
het aangeraden panelen in multiplex te plaatsen. Bij een stenen vloer is een laag hechtingsprimer aangeraden. Er bestaan ook ondergronden in isolatieschuim die geluidwerend
zijn en die kleine oneffenheden wegwerken..

5 - Voor parket waarvan de rug bekleed is met kraft papier dient U dit laatste
lichtjes te bevochtigen zo verliest het zijn concave vorm, geef lichte stootjes
en verwijder onmiddellijk het papier (tekening 4). In dit geval wordt de lat
geplaatst kraft kant zichtbaar (tekening 5).
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6- ... of langs de middenas (tekening 6).
7- Breng de lijm aan en pas de planken in mekaar.
Gebruik een stootblokje om de latten niet te beschadigen;Verwijder onmiddellijk alle lijmsporen
met een doek of een spons. Plaats de laatste lat
zonder ze te verlijmen, zij komt dan bovenop de
voorlaatste lat te liggen, snijd dan het overtollige
weg (tekening 7).
8- Laat 12 uur rusten, verwijder de tussenstukjes in
hout en fixeer de plint. Dit alles zonder het parket
op te spannen (tekening 8).

PLINTEN :
een ruime keuze plinten
geassorteerd aan het parket.
VERWIJDERBARE PLINTEN,
PLINTEN WAAR LEIDINGEN
KUNNEN IN VERBORGEN
WORDEN, GEKLEURD OF
NIET :
een ruime keuze in alle stijlen.
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KWART RONDJES :
ideaal om de speling tussen
muur en parket te verbergen.
Bestaat in alle kleuren voor
een perfecte afwerking.

PLAATSINGSTIPS

PARKET

