LEGWIJZER VAN EEN VISGRAAT
VLOER.
Het leggen van een visgraat vloer van multiplank parket is een nauwkeurige en
tijdrovende klus. Maar met wat geduld en concentratie én de leginstructie van
TrendVloeren is deze vloer ook door een doe-het-zelver prima te leggen.
Naast onderstaande specifieke visgraat vloer informatie voor het zwevend leggen
van een visgraat vloer, verwijzen wij je ook graag naar de legwijzer voor het
eventueel verlijmd leggen of van een visgraat vloer en volg de aanwijzingen die van
toepassing zijn voor de door jou gekozen legmethode. In onderstaande legwijzer
voor een visgraat vloer gaan we uit van zwevend leggen, welke u deels ook als
aanvulling op de verlijmde variant nodig zult hebben.

VOORBEREIDINGEN
•

Laat visgraat houten vloerdelen enkele dagen tot een week acclimatiseren –
met de verpakking open – in de ruimte waar hij komt te liggen, zo ‘went’ hij
aan de luchtvochtigheid in die ruimte;

•

Leg je vloer bij voorkeur bij een relatieve luchtvochtigheid van 50 à 60%. Dit is
een gemiddelde waarde in Nederlandse woningen. Op die manier heb je later
de minste kans op krimp of uitzetten. Als je bijvoorbeeld net een muur hebt
gestukt, is de luchtvochtigheid veel hoger dan normaal. Jouw houten vloer
neemt dan het vocht op en zet uit. Ga je deze planken leggen, dan zullen ze
weer krimpen als de luchtvochtigheid weer normaal is geworden.

•

Houd er rekening mee dat de vloer goed droog moet zijn en een
vochtigheidsgraad van niet meer dan 1,8cm% bij een cement vloer mag
hebben en 0,3cm% bij een anhydrietvloer.

•

Een houten basisvloer mag maximaal 12% vocht bevatten. Losliggende delen
dienen vast gezet te worden zodat er een solide harde basisvloer ontstaat.

•

Zorg voordat je begint dat de vloer helemaal schoon, glad en leeg is.

HET UITZETTEN VAN DE HARTLIJN
•

Bepaal waar de hartlijn komt. De hartlijn is het startpunt voor de eerste baan
van de visgraat. De meest gunstige plek voor de hartlijn is de plaats waar je
de langste baan kunt leggen zonder last te hebben van leidingen of hoeken.

•

Boor aan beide uiteinden van de hartlijn een gaatje in de wand (nooit in de
vloer, u kunt dan mogelijk een leiding raken) draai hier een schroef of een
haakje in. De schroef of haak moet iets hoger zijn dan de dikte van de
ondervloer plus de dikte van het visgraatparket.

•

Leg de ondervloer en hou het haakje of de schroef hierbij vrij.

•

Span een draad strak tussen de beide haakjes (schroef);

•

Neem een paar verpakkingen visgraat multiplank. Deze bestaan uit linker- en
rechterplanken (zie de R of de L aan de achterzijde van de delen). Houd ze
goed uit elkaar, dat werkt het gemakkelijkst.

•

Neem eerst een rechterdeel en breng lijm aan in de lange groef van de
linkerzijde van de plank.

•

Leg deze plank zo op de ondervloer dat de hartlijn over de bovenste punt van
het rechterdeel loopt.

•

Neem nu een linkerdeel en breng lijm aan in de lange groef van de
rechterzijde van de plank.

•

Schuif dit linker deel met de kopse kant in de belijmde lange groef van het
rechterdeel. De spandraad loopt nu vanaf de bovenste punt van het
rechterdeel over het rechterdeel naar de plaats waar de onderste punt van het
linkerdeel uitkomt.

•

De eerste omgekeerde V-vorm is gelegd.

•

De volgende delen sluit je op deze basis aan. Daarvoor breng je steeds lijm
aan in de lange groeven van de rechter- en linker delen en schuift de linker
planken met de kopse kant in de lange groef van het rechterdeel.

•

Volg zo de hele hartlijn tot je niet meer verder kunt zonder te zagen.

•

Neem een pauze van ongeveer twintig minuten om deze baan te laten drogen.

•

Ga nu verder met een nieuwe visgraat links of rechts van de eerste baan. Om
te voorkomen dat de eerste baan verschuift, leg je er bijvoorbeeld pakken
parket op. Doe dat heel voorzichtig want het is heel belangrijk dat de rij perfect
onder de spandraad blijft liggen.

•

Leg aan weerszijden van de eerste baan net zoveel banen tot je niet verder
kunt zonder te moeten zagen.

•

Haal de spandraad en de haakje en of schroeven weg.

•

Nu komt het afmeten en op maat zagen van de passtukken. Begin met het
afmeten aan de langste wandzijde, ongeveer halverwege deze wand. Meet de
lengte van het passtuk af en houd rekening met een expansie ruimte van
ongeveer 15 mm. Gebruik afstandsblokjes om deze afstand tot de muur aan te
houden. Leg het eerste passtuk vast.

•

Werk met de klok mee en meet en zaag alle delen nauwkeurig en verlijm ze
tot de hele vloer bedekt is.

•

Haal alle afstandsblokjes weg

•

Als u de vloer heeft gelegd zult u de vloer dienen af te gaan werken met
hardwax-olie. Schud/roer de olie goed voor u deze gaat gebruiken dit om de
eventuele kleur pigmenten goed door de olie te mengen.

•

Giet de hardwax-olie nu in een verfbak en breng de olie met een mohair of
mircovezel roller gelijkmatig aan op de vloer (maximaal 3 tot 4 rijen breed)
alvorens u de olie met een 1 schijfsboenmachine met hieronder een bruine of
witte boen pad gaat in poetsen.

•

Nadat u de olie goed heeft in geboent adviseren wij u de olie welke niet door
de plank is geabsorbeerd naar de volgende 3 a 4 rijen uit te boenen. En het
reeds in geboende deel ligt na te wrijven met een pluis vrije doek om
overtollige olie te verwijderen. Op deze wijze gaat u door tot de gehele vloer
een eerste laag heeft gekregen.

•

De 2e laag brengt u na minimaal 24 uur aan, echter brengt u dit maal de olie
dunner aan en poest u de olie geheel uit tot de vloer deze volledig heeft
geabsorbeerd het verbruik zal circa 60% tot 70% minder zijn dan bij de eerste
laag.

•

Belangrijk! De houten vloer kan na circa 24 uur ligt belast worden en na
minimaal 3 weken is de olie laag volledig uitgehard, waarna hij pas vocht
bestendigd zal zijn en u de vloer ligt vochtig kunt gaan dweilen met onze
natuurzeep geschrikt voor geoliede houtenvloeren.

