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Controle en voorbereiding van de ondergrond
De ondervloer moet met inachtneming van de VOB, deel C, DIN
18365 (Duitsland) resp. de geldende normen voor 'vloerbedekkingwerkzaamheden' de algemeen erkende vaktechnische regels alsmede de stand van de techniek worden gecontroleerd en voorbereid.
Deze moet o.a. scheurvrij, schoon, vuilvrij, vetvrij, trek- en drukvast
en duurzaam droog zijn. Let afhankelijk van de soort constructie
van de ondergrond op de toegestane restvochtigheid en eventueel
optrekkend vocht.
Voor vloerverwarming geldt naast DIN 18365 ook EN 1264-2.
De temperatuur mag aan het oppervlak van de vloerbedekking niet
boven 27 ºC komen.
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a. Let op een zijdelingse afstand tot
de wanden en alle vaste bouwdelen (deurposten en verwarmingsbuizen) van min. 2 mm. Max. oppervlakte/kamergrootte is 10 x 10 m.
Indien een groter oppervlak gelegd
moet worden, moeten dilitatievoegen in de vloerbedekking geplaatst
worden van min. 4 mm breed.
b. De vloerbedekking wordt met een
trapeziummes langs de bovenzijde
aangesneden. Doordat de FleXX
Wood/Stone/Textile versterkt is
met glasvlies, is het noodzakelijk
het materiaal met een haakmes
compleet door te snijden.

c. Bij het leggen van de planken
moet een verzet op de kopse
kanten van minstens 15 cm
aangehouden worden.

d. Om alle vaste elementen zoals
wanden, deurposten, ramen,
verwarmingsbuizen etc. dient
een afstand van minstens 2 mm
gehanteerd te worden.

e. Bij het snijden van de laatste rij
dient rekening te worden gehouden met de afstand tot de wand
(min. 2 mm)! Haal alle afstandshouders weg. De wandafstand
dient met een plint te worden afgedekt. Let erop dat de bewegings
vrijheid van de vloer niet door de
plint wordt beïnvloedt.

Het is belangrijk de vloer spanningsvrij te leggen.
Randen langs bouwkundige delen moeten afgedicht worden
met een siliconenkit.
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