MONTAGE INSTRUCTIES

VINYLUXE HERRINGBONE
SPC VINYLVLOER

Volvlaks verlijmen
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Geschikt om zwevend
te leggen
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A: achterkant van
het paneel is glad

B: achterkant van het
paneel is geribbeld

Max. 126x 87 m
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865 mm

440 mm

Max. 12 x 8 m

865 mm

SPC VINYLVLOER
Bewaar de panelen gedurende tenminste 48 uur bij
kamertemperatuur (18°C - 24°C) alvorens u met de plaatsing
begint. SPC vinyl panelen kunnen op vloerverwarming geplaatst
worden. De maximaal toegelaten contact temperatuur is 27°C.
De panelen zijn kortstondig bestand tegen temperaturen tot
75°C. Plaatsing van de panelen op plekken waar langdurig hoge
temperaturen verwacht kunnen worden zoals in bijvoorbeeld een
veranda (NL: serre) wordt afgeraden. Vinyluxe vloeren zijn alleen
geschikt voor binnen en kunnen alleen geplaatst en opgeslagen
worden in ruimtes die verwarmd worden.
ALGEMEEN
Benodigd gereedschap: kunststof hamer, winkelhaak, meetlat,
waterpas, zaag of stanleymes, een potlood en een Vinyluxe
Herringbone slagblokje. De ondergrond moet droog, drukbestendig
en vrij van stof en vuil zijn. Controleer de effenheid van de vloer,
onder een rechte lat van 1 m mogen de oneffenheden maximaal 3
mm zijn. Indien noodzakelijk egaliseer. Controleer vóór het plaatsen
de panelen zorgvuldig op zichtbare fouten. Panelen met zichtbare
fouten mogen niet verwerkt worden, na installatie worden claims
niet meer geaccepteerd. De panelen kunnen ingekort worden met
een zaag of een winkelhaak en een stanleymes door het paneel in te
snijden en vervolgens af te breken over de breeklijn.

de lange zijde van het voorgaande paneel geklikt worden zonder
het paneel op te tillen. Hiervoor moet een Vinyluxe Herringbone
slagblokje gebruikt worden. Verbind de planken niet door 1 keer
hard te slaan. Om schade aan het paneel te voorkomen, moeten ze
met korte klopjes in elkaar geslagen worden.
LEGGEN VAN DE VLOER
Vinyluxe Herringbone panelen zijn geschikt om zwevend te leggen.
Het wordt aanbevolen een ondervloer speciaal voor SPC vloeren
te plaatsen, bijvoorbeeld de HDM Secura LVT Click smart N
ondervloer. Laat aan alle zijden een dilatatievoeg open van 5mm
bij een lengte/breedte van de vloer van maximaal 5 meter. Voeg
bij een langere/bredere vloer 1 mm per strekkende meter toe.
Het maximale vloer oppervlak zonder dilatatievoeg is 12x8m. Bij
plaatsing in vochtige ruimtes dient de vloer volvlaks verlijmd te
worden.
Volvlaks verlijmen:
Gebruik Aqua-Step MS polymeer lijm, deze wordt aangebracht
met een lijmkam (kijk op de lijmverpakking voor de juiste kam). De
ondergrond en de achterzijde van de panelen eerst ontvetten.

DRIEHOEKEN (Stap 1-9)
Het maken van driehoeken is noodzakelijk voor het creëren van
een visgraat patroon en om het leggen van het gehele oppervlak
De panelen hebben een klikverbinding aan vier zijden. Om 2 panelen gemakkelijker te maken.
samen te klikken wordt de tand aan de lange zijde van het ene
paneel onder een hoek in de groef van het andere paneel gebracht, VISGRAAT PATROON (Stap 10-15; tekeningen zie volgende
bladzijde)
en naar beneden en naar achter geduwd. De korte kant kan in
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VISGRAAT PATROON
Voor het beste visuele effect kan de visgraat het beste in de richting
van de langste wand, parallel aan het binnenkomende licht gelegd
worden.
Meet de breedte van de kamer op en markeer het midden op de
ondergrond (figuur 10). Om het visgraatpatroon te centreren in de
kamer markeer een werklijn 43mm rechts van de middellijn. Begin
met de driehoeken te plaatsen (figuur 11-12) en vervolg het patroon
zoals aangegeven (figuur 13-15) Zorg ervoor dat de korte kanten
van de panelen in het visgraatpatroon op één lijn liggen met elkaar
en dat het oppervlak egaal is.

AFWERKING EN ONDERHOUD
Gebruik voor de afwerking een bijpassend plint. Reinig de
panelen met een stofwisser, zachte bezem, stofzuiger met
zuigkop voor harde vloeren of door vochtig te wissen met een
doekje of wisser. Gebruik geen schuurmiddelen, olie, was,
vernis, chloor, schuursponsjes, staalwol, bijtende middelen of
schoonmaakmiddelen met agressieve bestanddelen, deze kunnen
het oppervlak aantasten. Het gebruik van een stoomreiniger wordt
afgeraden.

Let op! Bij het leggen van een visgraat patroon is er meer zaagafval dan bij het leggen van een vloer met een normaal patroon.
Reken 10% extra om voldoende pakken te hebben voor het leggen.
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CLICK SYTEM

Voor meer tips en up-to-date
instructies ga naar
www.hdm.be

V-GROOVE

Dikte
Slijtlaag
Afmetingen
Pakinhoud

4,5 mm SPC
0,5 mm
610 x 122 mm
22x = 1,64m2 • 11x A 11x B

