Plinten maken de vloer!
Als je vloer van TrendVloeren er in ligt, zul je nog plinten willen aanbrengen om het
geheel netjes en in stijl af te werken.
“WIJ VAN ZEGGEN ALTIJD: “KLEREN MAKEN DE MAN EN PLINTEN DE VLOER!”

HOUT OF MDF
Je kunt kiezen voor massieve houten plinten, maar ook voor plinten van MDF. MDF
kun je bijvoorbeeld mooi in de kleur van de (deur)kozijnen en of de muur schilderen,
ook bestaan er MDF plinten die met een rvs folie zijn omtrokken voor een extra
moderne en strakke. Een kamer lijkt hoger als je de plinten in dezelfde kleur hebt als
de muur. Dat heeft vaak een wat statige uitstraling. Kies je voor hout, dan kun je de
plinten in de stijl van de vloer afwerken. Echter maakt dit naar ons idee de kamer
compacter door dat je van de ruimte er als het ware een “sjoelbak” maakt. Echter
blijft dit slechts een kwestie van smaak.

DE JUISTE AFMETING VAN DE PLINT
De breedte van de plint hangt af van de breedte van de expansieruimte die je bij het
leggen dient aan te houden. Kies een plint die tenminste 2 mm breder is dan de
expansie ruimte, mocht de vloer krimpen, dan zie je niet meteen een kier tevoorschijn
komen. Er zijn ook plinten die een speciale geul hebben waarachter je mooi een
kabel kunt wegwerken. Met een overzetplint die hoger is dan de oude plint, kun je dat
zelfde doen.

PLINTEN BEVESTIGEN
Plinten bevestig je altijd aan de muur, nooit aan de vloer, dit in verband met mogelijk
werking van de vloer. Je kunt de plint aan de muur lijmen middels een hightech kit of
middels slagpluggen. Als je de plinten gaat plakken, kun je ze het beste vooraf al
helemaal afwerken, dat scheelt weer wat gekruip over de vloer. Ga je schroeven,

boor de gaatjes dan eerst voor, dat voorkomt splijten. Dat geldt niet alleen voor de
houten plinten; ook MDF kan splijten. Je kunt voor een mooie schroef met een bolle
kop kiezen, maar je kunt ook de schroef laten verzinken en de gaatjes opvullen met
houtvuller of plamuur. Zo kun je de plinten mooi strak afwerken. Een plint die je met
een bolle schroef vastzet, kun je net als de plinten die je vastkit, vooraf al afwerken.

HOEKEN
Het mooiste is om de plinten in de hoeken in verstek te zagen, op deze manier kun je
ook minder rechte hoeken netjes op maat maken. Dit principe kunt u zowel bij een
binnen als een buithoek toepassen.

AFWERKEN VAN EEN PLINTEN
Zoals hierboven al even genoemd adviseren wij u de plinten voor montage indien
nodig of gewenst af te laken in een kleur naar keuze. Na het monteren van de plinten
is ons advies als u de plinten in dezelfde kleur als de wand heeft geschilderd deze af
te kitten met een schilders kit (acrylaat) en de kit na het drogen nog even met de
gebruikte verf na te strijken hierdoor krijgt u een naadloze aansluiten van de plint op
uw wand.

