LEGWIJZER VOOR HET DEMONTABELE LEGGEN VAN EEN ZWEVENDE
HOUTEN VLOER.
Je kunt je houten vloer multiplank, lamelparket of massieve vloerdelen vrij eenvoudig zelf
zwevend leggen op een juiste ondervloer. Omdat een zwevende vloer alleen aan de
kopse kanten wordt verlijmd is deze vloer redelijk goed uit elkaar te halen.

VOORBEREIDINGEN
•

Laat massief houten vloerdelen enkele dagen acclimatiseren in de ruimte waar
hij komt te liggen, zo ‘went’ hij aan de luchtvochtigheid in die ruimte;

•

Multiplank en lamelparket moeten een dag acclimatiseren;

•

Leg je vloer bij voorkeur bij een relatieve luchtvochtigheid van 50 à 60%, dan
heb je de minste kans op krimp of uitzetten. Heb je bijvoorbeeld net een muur
gestukt, dan is de luchtvochtigheid veel te hoog. 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. Je hebt kans dat
ze dan gaan barsten omdat je ze hebt vastgespijkerd.

•

Om diezelfde reden controleer je bij een nieuwe constructievloer met een
vochtmeter of de vloer wel droog genoeg is, de vochtigheid mag maximaal
1,8% zijn bij een cementvloer en bij een anhydriet vloer is in het algemeen een
restvochtpercentage vereist van minder dan 0.5 CM% voordat verdere
bekledingswerkzaamheden kunnen plaatsvinden. Bij aanwezigheid van een
vloerverwarmingssysteem ligt het restvochtpercentage nog 0.2 CM% lager.

•

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

•

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

•

Rol de ondervloerfolie in de richting waarin gelegd gaat worden uit, en leg
deze banen overlappend neer zonder tape.

•

Indien u platen heeft leg deze dan per baan in de lengte richting in half steens
verband neer (let op werk altijd per baan na het leggen van een baan direct
beginnen met het leggen van de vloerdelen).

HET LEGGEN
•

Meet de breedte van de vloer en bepaal of je voor de eerste rij hele planken
kunt nemen of dat je er in de lengterichting iets vanaf moet zagen. Als je door
het gebruik van de volle breedte van de plank op het laatst nog maar een strip
van 2 cm kunt leggen, is het verstandiger om voor de eerste en de laatste rij
op maat gezaagde planken te gebruiken.

•

Leg de eiken of grenen vloerdelen met de groef naar de muur en houd een
afstand van 15 mm tot de muur aan, dit is de expansie ruimte, de ruimte
waarin het hout kan werken. Gebruik hiervoor afstandsblokjes of een restant
stukje vloerdeel indien deze 15 mm is, (BELANGRIJK gebruik hier nooit parket
veren deze zijn namelijk bredere dan 15 mm) het gene de plint niet afdekt.

•

Parketveren gebruik je aan de lange kanten, ze vangen het eventuele werken
van de vloer op en houden hem mooi glad en strak.

•

Gebruik lijm aan de kopse kanten van de planken (lijm ca 5 cm). Schuif de
mes en groef in elkaar en klopt deze aan met behulp van een stukje resthout
en een hamer. Nooit rechtstreeks met de hamer tegen het hout slaan om
beschadigingen te voorkomen.

•

Gebruik bij het leggen van de laatste rij een beitel, koevoet of een speciaal
slagijzer dat je voor dit doel kunt kopen om deze rij mooi strak tegen de
voorlaatste rij te krijgen.

•

Haal na het leggen van de vloer de afstandsblokjes weg.

•

Na het verwijderen van de afstand blokjes plaats u de parketveren kruislinks
om de spanning gelijkmatig op te bouwen.

•

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.

