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Floer Visgraat Laminaat - Leginstructies
In deze handleiding wordt er eenvoudig uitgelegd hoe er te werk moet worden gegaan om het
Floer Visgraat laminaat zelfstandig te plaatsen. Het uitmeten en uitzagen vergt enige precisie.
Hierbij is het verstandig om nauwkeurig de stappen te doorlopen. Komt u hier niet uit? Neem dan
contact op met de desbetreffende dealer. Om aan de slag te gaan heeft u het volgende nodig:
- Potlood
- Meetlint of liniaal
- Winkelhaak
- (decoupeer)zaag
- Eventueel een legset met afstandhouders.

Floer Fastclick verbinding

De naam verraadt het al: snel leggen
krijgt een nieuwe dimensie met de Floer
Fastclick verbinding. Met dit systeem
leg je de vloer 50% sneller dan de
gemiddelde click-verbinding. Fastclick
maakt gebruik van een zogenaamd
“dropdown systeem” waarmee de vloer
als het ware van boven naar beneden
kan worden geklikt. Hoor je een klik? Dan kun je door naar de volgende plank. Makkelijk, snel
maar bovenal ook betrouwbaar. Dit blijkt wel uit de lange garanties we geven op Floeren met
Fastclick van 20 tot wel 35 jaar!

Voor het installeren:
●

●

●
●
●

Het is raadzaam om gebruik te maken van een ondervloer die over genoeg druksterkte
beschikt voor zowel korte als lange belasting. Dit is essentieel om de klik-verbinding goed
te kunnen ondersteunen. Voorbeeld van een geschikte ondervloer is de Floer Geruisloos
ondervloer of andere Floer ondervloeren.
Laat de vloerdelen minstens 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar deze uiteindelijk
gelegd gaat worden. Ook is het van belang om de vloer minimaal 8mm vanaf de muur te
leggen, dit geeft ruimte om eventuele uitzetting op te vangen.
Zorg dat de bodemvloer een vochtigheid heeft van 2 % of lager, bij een anhydriet
bodemvloer mag dit vochtgehalte zelfs niet boven de 0,5% uitkomen.
Steek alle oneffenheden weg en vul eventuele gaten in de bodemvloer op met
egaliseercement. Zorg vervolgens dat de complete bodemvloer vuil- en stofvrij is.
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.

Het is van essentieel belang voor het behoud van uw fabrieksgarantie dat u zich aan deze
instructies en de instructies op de verpakking houdt.
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Stap 1: Starterskits
Bij een bestelling van het Visgraat laminaat wordt er een starterskit geleverd. Dit bestaat uit een
vooraf gezaagde driehoek. Maak deze planken zo vaak als nodig na. Zo voorkomt u onnodig
reken en meet werk.

Klik de planken in elkaar zoals op onderstaande afbeelding gedaan wordt.

Let op: linker en rechter delen!
Het Visgraat laminaat wordt geleverd in linker en rechter delen. Op de verpakking staat vermeld
over welk deel het gaat. GAUCHE / LEFT voor links en DROIT / RIGHT voor rechts.
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Stap 2: Starters punten namaken
Om zelf een starters driehoek te maken zijn er 2 linker planken (G4 & G5) en 3 rechter planken
(D1, D2 & D3) nodig. Zorg ervoor dat de zwarte plastic tong/veer bij de linker delen naar links wijst
en bij de rechter delen naar rechts wijst.

3

Zitten de delen in elkaar? Trek dan een lijn zoals op de afbeelding hieronder wordt aangegeven

Maak het benodigde aantal complete punten om 1 kant van de muur te voorzien zoals is
aangegeven op de afbeelding hieronder. Driehoek A en B moeten nog op maat worden gemaakt
(volgende stap).

Stap 3: Starters punten plaatsen
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Driehoek A op maat maken:
Meet het benodigde deel van de driehoek zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven.
Meet punt C naar D en zaag van punt D naar E.

Driehoek B op maat maken:
Meet het benodigde deel van de driehoek zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven.
Meet punt E naar F en zaag van F naar G.
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Plaats de beginpunten langs de muur startende met punt A en eindigend met punt B.

Stap 4: Planken plaatsen

Leg eerst de linker (G) planken, hier moet de zwarte plastic tong/veer ook naar links wijzen.
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Vervolgens moet de linker plank langs de muur (G1) op maat worden gezaagd.

Zaag en meet de hoek van plank G1 uit zoals op de afbeeldingen hieronder is weergegeven.
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Vervolgens kunnen de rechter (D) planken geplaatst worden.

Zaag en meet hoek D1 uit zoals op de afbeelding hieronder is weergegeven.
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Herhaal de vorige stappen voor de hoeken G2 en D2.

Vanaf hier kan stap 4 worden herhaald tot de kamer volledig is voorzien van het Floer Visgraat
laminaat.
Het is van essentieel belang voor het behoud van uw fabrieksgarantie dat u zich aan deze
instructies en de instructies op de verpakking houdt.
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Liever een ander legpatroon? Bovenstaande patronen zijn allemaal mogelijk met het Floer
Visgraat Laminaat.
Kijk voor aanvullende informatie op onze website: www.Floer.nl
Vragen over de verwerking van Floer Visgraat Laminaat? Stel ze gerust per mail of telefoon!
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