Leginstructies - Houten Vloeren
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Leg de houten planken 48 uur voor het verwerken in de ruimte waar de uiteindelijke parket vloer komt te
liggen. Door het hout te laten wennen aan de temperatuur voorkomt u dat de vloer in grote mate uitzet
of krimpt na het leggen.
Gebruik altijd een ondervloer zodat deze met het vochtscherm het parket kan beschermen tegen
optrekkend vocht uit de ondervloer. Wanneer u dit niet doet bestaat de kans dat het parket erg gaat
werken en eventueel scheuren of zelf rotten.
Heeft u benedenburen? Dan bestaat de kans dat u verplicht een geluidsabsorberende ondervloer moet
toepassen. Informeer bij uw vereniging van eigenaren of de woningbouwvereniging naar de eisen voor
uw woning.
Zaag de planken in een andere ruimte, wanneer mogelijk buiten, om zaagsel en dergelijken niet de kans
te geven de bodemvloer te betreden.
Probeer de luchtvochtigheid altijd tussen de 50% en 60% te houden. Is dit percentage hoger of lager
dan kan de vloer uitzetten of krimpen. In de winterperiode kan de luchtvochtigheid flink dalen door het
gebruik van verwarming. Met een luchtbevochtiger kunt u de vochtigheid op peil houden.
Stapel het parket verticaal of om tot een goede mix tussen de verschillende planken te komen. Wanneer
u dit niet doet kan het voorkomen dat 2 planken uit dezelfde boom met een gelijke stuctuur naast elkaar
komen te liggen.
Lees de leginstructies (indien aanwezig) op de verpakking van het aangekochte product.

1. Bodemvloer prepareren.
Voordat u begint met het leggen van het parket moet eerst de bodemvloer worden geprepareerd. Dit is een
belangrijk onderdeel bij het leggen van parket en het is noodzakelijk (voor het behoudt van uw garantie) dat dit
op juiste manier gebeurd. De vochtigheid van de bodemvloer is een belangrijk punt wat goed moet worden
gecontroleerd voor u overgaat tot het leggen van de lamellen. Hiervoor zijn verschillende vochtigheidsmeters
beschikbaar. Zorg dat de bodemvloer een vochtigheid heeft van 2 % of lager, bij een anhydriet bodemvloer mag
dit vochtgehalte niet boven de 0,5% uitkomen. Steek vervolgens alle oneffenheden weg en vul eventuele gaten
in de bodemvloer op met egaliseercement. Voor een juiste verwerking van uw vloer en dus ook het behoudt van
uw garantie is het noodzakelijk dat er geen verschillen groter dan 5 mm in het oppervlakte van de ondervloer
zitten. Zorg vervolgens dat de complete bodemvloer vuil- en stofvrij is.

2. Ondervloer leggen.
We raden met parket aan altijd een ondervloer te gebruiken. De ondervloeren van Gadero zijn allen voorzien van
een vochtscherm die de vloer beschermd tegen vocht uit de bodemvloer. Het is verstandig om deze banen met
tape te bevestigen zodat de complete vloer dampdicht is. Leg de banen ondervloer met aantal centimeter tegen
de muur omhoog en tape de ondervloer ook hier aan de muur vast. U kunt voor parket kiezen uit 2 typen
ondervloer. De budget ondervloer of de vloerverwarming & geluidsreducerende ondervloer. Kies bij een
bovenwoning met 10 DB geluidsreductie eisen voor de geluidsreducerende ondervloer.

3. Legrichting bepalen.
Voor u overgaat tot het leggen moet eerst een legrichting worden bepaald. We raden aan voor een legrichting te
kiezen waarbij u de langste banen kunt maken. Zo creëert u optisch een grotere kamer. Leg vervolgens
afstandsblokjes of spanveren langs de muur waar u de eerste baan tegenaan legt. Zorg altijd voor minimaal een
centimeter ruimte tussen de vloer en de muur.

4. Parket lamellen leggen
Vaak wordt het parket met de groef verbinding richting de muur gelegd. Dit verschilt echter per parketsoort en per
merk aangezien ieder merk gebruik maakt van een andere soort verbinding. Lees op of in de verpakking de
leginstructies van de betreffende lamellen. Zaag de mes of groef verbinding van de parket lamellen langs de
muur af om het parket strakker tegen de muur te kunnen leggen. 1 cm speling tussen muur en vloer is vereist!
Begin met leggen van de lamellen in een hoek en leg de eerste baan met de korte zijden aan elkaar. Gebruik
een stootblok of slagijzer om de parket planken goed te laten aansluiten. Sla nooit rechtstreeks op het parket, dit
kan beschadigingen veroorzaken. U vindt het stootblok met slagijzer en afstandhouders in onze parket legset
Wanneer de volgende plank niet meer past, meet u de ruimte tussen het reeds geplaatste lamel en de muur op.
U tekent deze lengte af op de plank en zaagt deze vervolgens door. Het zagen van het parket kan met een
handzaag, wij raden dit echter af i.v.m. de ruige zaagrand die hier vaak overblijft. Wij raden aan een
decoupeerzaag te gebruiken.
Na het leggen van de eerste baan en het zagen van de laatste plank blijft er een gedeelte over. Als deze
overgebleven gezaagde plank langer is dan 40 cm begint u met dit stuk aan de nieuwe baan. Is de overgebleven
rest plank korter dan 40 cm? Zaag dan een nieuwe plank door midden en begin de nieuwe baan met een halve
plank. Zo verspringende naden van de planken en krijgt u een mooi sfeervol patroon. Leg de nieuwe baan met
de lange zijde in de eerder gelegde baan. Druk de planken vervolgens met de korte zijden in elkaar. Al ons
houten parket is voorzien van uitstekende klik-verbindingen waardoor de lamellen eenvoudig op elkaar
aansluiten. Zorg dat er bij aangrenzende banen altijd 30 cm tussen de naden zitten.

5. Deurposten
Zaag aan de onderzijde van de deurpost de dikte van de plank + een aantal millimeters speling uit de deurpost.
Vervolgens kunt u de plank net als de eerdere banen op dezelfde wijze afzagen en onder de deurpost leggen.
Met het plaatsen van plinten wordt de resterende opening in de deurpost afgedicht.
Alternatief: Is het niet mogelijk om een deurpost af te zagen? Zaag in dit geval de deurpost als volgt uit de
laminaat plank. Meet de ruimte tussen de laatst gelegde plank en de deurpost op. Teken dit af op de onderzijde
van de plank. Meet vervolgens de breedte tussen de vorige baan en het punt waar de deurpost begint op. Teken
dit ook af op de plank en u weet welk gedeelte u kunt afzagen. Let op: houdt ook bij deurposten rekening met de
1 cm speling tussen de vloer en deurpost.

6. Waterleidingen
Meet de afstand van de muur naar het middelste punt van de waterleiding op. Teken deze afstand af op de te
leggen parket plank vanaf de muur. Zaag de de te plaatsen lamel plank op dit punt doormidden. Vervolgens
tekent u hier op beide stukken een halve cirkel ter hoogte van de waterleiding af, zorg ook hier voor een aantal
millimeters speling. Zaag deze cirkels uit de plank en leg (of lijm voorzichtig langs de gezaagde zijden)
vervolgens beide stukken tegen elkaar aan om de waterleiding heen. U kunt de vloer vervolgens strak afwerken
met onze stoere Roestvrijstalen Rozetten.

7. Vloer afsluiten
Wanneer u bij de laatste baan bent beland meet u de afstand van de muur naar de laatst gelegde baan op.
Houdt hier ook rekening met de 1 cm speling tussen de vloer en de muur. Doe dit aan beide zijden van de te
leggen plank (dit is noodzakelijk aangezien muren vaak niet recht zijn). Teken dit af op de plank en trek
vervolgens een lijn van het ene punt naar de andere. Zaag de plank op de juiste maat en leg dit gezaagde parket
deel tussen de muur en vloer. Ook hier is het verstandig om vooraf de mes of groef verbinding van het houten
lamel die tegen de muur komt te liggen af te zagen. Zo houdt u zo min mogelijk ruimte over tussen de werkelijke
vloer en de muur. Houdt ook aan deze zijde altijd 1 cm speling over. Het leggen van de vloerdelen is hiermee
voltooid.

8. Vloer afwerken
Werk de vloer nu af met plinten. Zaag de plinten op maat en bevestig ze met de plakstrip, lijm of de plint
bevestiging aan de muur/vloer. De bevestiging van de plinten verschilt per plintsoort. Let op: reinig de vloer en
muur voldoende voor het bevestigen van de (plak)plinten. Zo bent u verzekerd van een goede bevestiging van
uw plinten. Is de ruimte niet stofvrij dan kat zijn dat de plinten niet goed bevestigen.
Het is van essentieel belang voor het behoudt van uw fabrieksgarantie dat u zich aan deze instructies houdt.
Op www.Gadero.nl/lamel-parket-leggen/ vindt u meer advies met handige 3D afbeeldingen voor bijvoorbeeld het
leggen om een waterleiding/cv-buis.
Zie de bijlagen voor onderhoudsvoorschriften en garantievoorwaarden!

Bijlage 1: Onderhoudsadvies geoliede eiken
houten vloeren
Er gaat niets boven een houten vloer. Maar hoe blijft uw eiken parket vloer
zo mooi als het eerste moment dat u er een stap op zet? Lees in dit artikel hoe u de vloer reinigt en onderhoudt.
Ontdek daarnaast handige tips om onnodig olie onderhoud te voorkomen.
Wat doet olie met uw vloer?
Bij aankoop van een eiken parketvloer is deze geolied met een masterolie. De olie dringt in de poriën van het
eiken en beschermt het tegen vuil en vocht. Olie kan de vloer ook kleuren, in dit geval is er een kleurpigment
toegevoegd aan de olie. Verder geeft de masterolie de vloer een matte afwerking waardoor de natuurlijke eiken
uitstraling behouden blijft. Maar om de vloer goed te kunnen blijven beschermen heeft de olie onderhoud nodig.
Reinigen: dweilen met zeep
Elke vloer moet zo nu en dan worden gedweild. Zo ook een houten vloer. Hier is het belangrijk om niet te veel
water te gebruiken. Er mag absoluut geen plasvorming ontstaan. Voeg een dopje natuurzeep toe aan het
dweilwater en maak de dweil licht vochtig.
De natuurzeep zorgt voor bescherming van de vloer tegen het water. Het water verdampt en de zeep blijft achter
om de vloer verder te beschermen tegen vuil en vocht. Ons advies: 2 keer in maand dweilen met natuurzeep
(dosering: 25 ml zeep bij 5 liter kraanwater).
Onderhouden van de olie
De masterolie zelf moet na het leggen worden afgesloten en vervolgens minimaal 1 keer per jaar worden
aangesterkt met onderhoudsolie. In sommige gevallen adviseren we dit 2 keer per jaar te doen. Bij gezinnen met
jonge kinderen of huisdieren zien we vaak dat er meer van een vloer wordt gevraagd. Goed onderhoud van de
eiken vloer is daarom nog belangrijker in deze situaties.
Hoe zet u de vloer nou precies in de onderhoudsolie? Eerst moet de aangebrachte zeeplaag en hardnekkig vuil
worden verwijderd. Dit kan door de intensief reiniger te gebruiken. Ook hier geldt: niet te vochtig dweilen.
(dosering: 125 ml bij 5 liter kraanwater). Laat de vloer na het dweilen goed drogen!
Vervolgens kunt u de onderhoudsolie aanbrengen. Schud deze goed voor gebruik, zeker bij een kleurpigment!
Breng de olie dun aan met bijvoorbeeld een sprayflacon. Laat dit 5 minuten intrekken en boen de olie vervolgens
goed in, bij voorkeur met bovenstaande pads. Heeft u geen pads? Gebruik dan een katoenen doek, bijvoorbeeld
een theedoek, om de olie op het eiken aan te brengen. Overtollige olieresten kunt u na het boenen afdeppen met
katoenen doeken. Laat de houten vloer na het oliën 4 uur drogen. Betreed de vloer de eerste 24 uur alleen op
sokken.
Tips: goede deurmat & veel stofzuigen
Zand is de grootste boosdoener voor een geoliede parketvloer. De korrels schuren in de beschermende
zeeplaag. Vervolgens bekrast het zand de houten toplaag. Een goede droogloopmat kan een hoop onderhoud
voorkomen. Hoe minder zand op de vloer terecht komt, hoe minder onderhoud de parketvloer nodig heeft.
Verder adviseren we regelmatig de stofzuiger te gebruiken. Zo krijgt zand wat toch binnen is gekomen geen kans
de vloer te beschadigen. Zowel de olie als de houten toplaag zal hierdoor langer goed blijven. Dit betekent dat
uw vloer langer mee gaat en u minder snel onderhoudsolie hoeft te gebruiken.

Bijlage 2: Garantievoorwaarden Floer eiken
parket vloeren
Garantievoorwaarden Floer B.V.
Floer B.V. is specialist in massief houten parket, multi - en duoplank parket, visgraat parket, laminaat, PVC en
vinyl vloeren. Op de door Floer B.V. geleverde laminaat, PVC en vinyl vloeren wordt een fabrieksgarantie van 10
tot 30 jaar afgegeven. Op de houten parket vloeren van Floer B.V. ontvangt de consument een garantie van 15
jaar. Let op!: Afsluitend aan dit artikel staan een aantal bijzonderheden beschreven met betrekking tot de
verstrekte garantie op de vloeren van Floer B.V.
De looptijd van de garantie wordt voor zowel het houten parket, laminaat, PVC en vinyl per product aangegeven.
De door Floer B.V. verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op
heeft. Met deze wettelijke garantie wordt de garantie bedoeld dat de geleverde producten dienen te voldoen aan
datgene wat de consument in alle redelijkheid van het product mag verwachten.
Op basis van onderstaande voorwaarden ontvangt de consument afhankelijk van het soort product
(parketvloer, laminaat, PVC of Vinyl) 10 tot 30 jaar garantie op de vloerdelen van Floer B.V.
● Garantie wordt verleend op verborgen gebreken binnen genoemde garantietermijn;
● De garantie wordt verleend wanneer derde zich heeft gehouden aan de leginstructies en bij
normaal gebruik en onderhoud, van de vloer in woningen en bij projecten zoals kantoren,
hotelkamers en boetieks. Voor houten vloeren, laminaat en vinyl geldt dat vochtige en natte
ruimten zijn uitgesloten van garantieverstrekking;
● Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling en geen uitsluiting van de aan de consument
wettelijke toekomende rechten.
Bepalingen
● De garantietermijn gaat in op het moment van aankoop. Bewaar daarom goed uw order- en
factuurnummer. Floer B.V. biedt geen vergoeding voor montage of demontage kosten.
● Garantie op de vloeren van Floer B.V. wordt, indien voldaan aan garantievoorwaarden, verstrekt
indien de klacht schriftelijk, onder vermelding van order- en factuurnummer, binnen 2 maand na
vaststelling aan Floer B.V. is gemeld.
● In geval van toekenning van de garantie zullen defecte vloerdelen worden vervangen. Mocht de
betreffende vloer niet meer te verkrijgen zijn voor Floer B.V., dan zal zij voor een gelijkwaardig
alternatief zorgen.
● De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen en dus niet op
derden kosten als arbeidsloon, bijkomende materialen en andere vervolgschade.
● De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.
● Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie met betrekking tot de vloeren van Floer B.V. is het
voor alle betrokken partijen mogelijk om een beroep te doen op een onafhankelijke beëdigde
deskundige, welke een bindend advies zal uitbrengen. Bij toepassing van deze clausule dienen
de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.
Uitsluitingen
● Indien de vloer niet is gelegd volgens de bijbehorende leginstructie. Deze leginstructie wordt
schriftelijk en/of per mail verstrekt aan de consument door dealer van Floer producten.
Daarnaast wordt er door de dealer Floer producten en/of door Floer B.V. verwezen naar deze
leginstructies bij verkoop van Floer producten. Deze instructies zijn daarnaast te vinden op de
website van Floer B.V. via de volgende link.
● Wanneer defecten en/of gebreken reeds zichtbaar waren of zijn geworden voor de consument
voor of tijdens montage van de vloerdelen in een woning of commerciële ruimte, en Floer B.V.
na constateren van deze gebreken niet tijdig op de hoogte is gebracht van deze gebreken,
waardoor zij niet in staat is gesteld om de ontstane situatie of gebreken binnen een redelijke
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termijn, en op een redelijke wijze op te kunnen lossen. Gaat de
consument na constateren van defecten of gebreken toch over op
montage van de vloer dan vervalt de garantie en is Floer B.V. niet
verplicht om enige vorm van schadevergoeding uit te keren.
Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door vocht- en/of
waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht.
Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door verkeerde montage en/of gebruik, onzorgvuldig
handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor de vloerdelen bestemd zijn, alsmede
het onvolledig naleven of volledig negeren van gebruiks-, leg- en onderhoudsinstructies en/of
waarschuwingen.
Optische gebreken ontstaan door het vervormen van de vloerdelen door veranderende
klimaatomstandigheden zoals droogte, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en
de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.
Vlekken of mechanische schade van het oppervlak van de vloer (deuken, krassen etc.) door
onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag en in geval van schade als gevolg
van naaldhakken, stenen, kinderen, zand, huisdieren etc.

Bijzonderheden
● Elke houten parketvloer van Floer B.V. wordt op maat gemaakt in Nederland. Floer B.V. streeft
er dan ook naar om alle eisen en wensen van de consument te verwerken in zijn of haar
droomvloer. De maat productie betekent daarnaast dat er voor iedere vloer een unieke batch
hout wordt gebruikt. Nadeel hiervan is dat overgebleven parket planken niet geretourneerd
kunnen worden. Dit komt doordat er kleurverschillen aanwezig kunnen zijn tussen verschillende
batches hout. Hout uit verschillende houtsorteringen/houtkwaliteiten kunnen uit dezelfde partij
eiken komen, echter wordt het hout geselecteerd op basis van de noesten, barsten en andere
natuurlijke oneffenheden die wel of niet aanwezig zijn in het eiken hout.
● Elke eiken houten plank heeft een andere eiken houtstructuur, niet één plank is gelijk. De
massieve planken zijn vatbaarder voor krimp en zwelling bij temperatuur- en luchtvochtigheid
verschillen dan de multi- of duoplank. Weersinvloeden, met name de relatieve luchtvochtigheid
is van grote invloed op krimp of zwelling van zowel een parketvloer als laminaat en click vinyl. Is
de luchtvochtigheid hoog, dan zal de plank en/of draagplank zwellen. Bij een lage
luchtvochtigheid zal de plank en/of drager krimpen en zal de volledige plank of de toplaag van
de parket, laminaat of click vinyl vloer scheurtjes kunnen gaan vertonen. Op zwelling en/of krimp
van de vloerdelen bestaat geen enkele garantie.
● De verouderde vloeren worden opzettelijk beschadigd en vertonen derhalve dan ook
gedeeltelijke gebreken aan veer en groef, het monteren van deze verouderde vloeren kan dan
ook langer duren door bovengenoemde feiten. Daarnaast kunnen bij het borstelen van het eiken
parket eventueel aanwezige vooraf gestopte noesten openslaan. Dit komt voort uit het feit dat
het zachte eikenhout uit de toplaag wordt geborsteld waardoor het stopsel uit kan slaan. Hierop
bestaat geen enkele garantie.
● Omdat het hout van de parket vloeren een natuurproduct betreft kan de tint en de kleur van het
eikenhout na het oliën enigszins afwijken van de vooraf waargenomen proefplanken,
monsterborden en/of productfoto’s. Na verloop van tijd kan door blootstelling aan UV-straling,
gebruik/betreding van de vloer en door het onderhoud met natuurzeep de vloer in uitstraling
veranderen. Hierop bestaat geen enkele garantie.
● Floer B.V. biedt u de mogelijkheid om de vloeren thuis te bekijken door een proefplank te
bestellen. Deze proefplanken worden slechts verstuurd ter indicatie van kleur en behandeling
van de betreffende vloer. De afmetingen en houtstructuur van deze proefplanken, ook wel
proefmonsters genoemd, kunnen dus afwijken van de bestelde vloer. Daarnaast kan ook de
kleur van de uiteindelijk verkregen vloer door de consument licht afwijken van het eerder
ontvangen proefmonster. Dit wordt veroorzaakt door verschillende hout batches en
houtstructuren van de vloer. Hierop bestaat geen enkele garantie.

