
                  

Vloerdelen leggen

Gebruik het afgesneden stuk van het laatste vloerdeel in de rij als begin op de volgende rij. Zorg ervoor dat de kopse 

verbindingsnaden minimaal 20-30 cm uit elkaar liggen. Dat geeft een mooier beeld en voorkomt vaak ook 

trapsgewijze motieven in de vloer.

Snijdt de vloerdelen op maat door 2 maal aan de bovenzijde van het vloerdeel middels een scherp stanleymes in te 

snijden en vervolgens langs de snijlijn af te breken. Leg zo de gehele vloer en zorg dat eventuele profielen ook direct 

erin verwerkt worden.

Walsen vloer

Nadat de gehele PVC vloer geinstalleerd is, dienen de vloerdelen aangewalst te worden.

Het gewicht van de wals moet minimaal 50 Kg zijn.

Visgraat

Eerst het middelpunt op de vloer als startpunt bepalen. Controleer of de eerste 5 V-vormen naadloos in elkaar 

passen alvorens deze vast te lijmen. Na het passen vastlijmen en alle delen goed aansluiten. Wacht ongeveer 1 uur 

alvorens het resterende te leggen.

MONTAGE INSTRUCTIE
PVC dryback (te verlijmen)
Algemeen
De mogelijke landelijke of regionale normen voor het leggen van de vloeren zijn altijd geldend.

Voor de montage
Laat de vloerdelen minimaal 48 uur, vlakliggend in de ruimte waar gelegd gaat worden, acclimatiseren. 

De temperatuur in die ruimte dient tussen 18 en 21 graden te zijn. In tijden van koude (onder de 10 graden) en hitte 

(boven de 30 graden) is dit van uiterst belang! De ruimte dient wind- en waterdicht te zijn.

Een eventueel aanwezige vloerverwarming dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de montage uitgezet te 

worden (hanteer het vloerverwarmingsprotocol). 

Controleer de vloerdelen vooraf op fouten en gebreken. Reclamaties op schade zijn achteraf niet mogelijk, ook niet 

op fouten die geacht worden vooraf zichtbaar te zijn.

Ondergrond & egaliseren
De ondergrond dient vooraf beoordeeld te worden en altijd druk- en trekvast, schoon en duurzaam te zijn. Een 

officiële vochtmeting toont aan of de ondergrond voldoende droog is. Is de ondergrond te nat, dan mag er niet 

direct geëgaliseerd en verlijmd worden. De keuze is afwachten totdat de ondergrond voldoende droog is of een juist 

vochtscherm dient aangebracht te worden. Gebreken in de ondergrond vooraf verwijderen en scheuren openzagen 

en dichten, evenals oneffenheden opvullen. 

LVT (PVC) vloeren zijn flexibel en nemen de vorm van de ondergrond aan. Hierdoor dient er altijd op een juiste 

manier geëgaliseerd te worden met een juiste egaline (voor drukvastheid, minimaal C25 klasse). 

De meest voorkomende ondergronden zijn:

- Beton/cement: stofvrij maken en egaliseren.

- Anhydriet: eerst een primer toepassen, daarna een juiste egaline. 

- Tegelvloer/natuursteen: eerst (diamant)schuren en opruwen. Nadien een primer en egaline aanbrengen.

- Hout: advies om eerst een primer toe te passen om eventuele kieren te dichten en vocht uit de egaline tegen te 

gaan. Daarna een vezelversterkte egaline toepassen. 

Natuurlijk dient het egaliseren altijd op de juiste manier en volgens de voorschriften uitgevoerd te worden. Zware 

meubels of andere voorwerpen mogen op de dryback vloer geplaatst worden, mits de juiste egaline klasse 

toegepast wordt. 

Montage
Na het egaliseren dient de egaline licht geschuurd en stofvrij gemaakt te worden. Vervolgens de volgende stappen:

- Centrale startpunt bepalen;

- Lijm aanbrengen; gebruik een gegarandeerde lijm volgens het lijmadvies en verwerk volgens voorschriften. Gebruik 

een lijmkam met 2 mm tanden. Leg de vloerdelen goed aangesloten en spanningsvrij.



Wij wensen u veel succes en plezier met uw nieuwe vloer…

Reinigen vloer en afwerking

Na het walsen de vloer reinigen. Reinigen is het beste met een scheutje afwasmiddel in lauw water. 

Vervolgens kunnen desgewenst de naden bij de muren, plinten en andere obstakels afgekit worden. Gebruik 

hiervoor een flexible silicone kit. Bij gebruik van de PVC vloer in een vochtige of natte ruimte, zoals een toilet of 

badkamer, dienen altijd alle naden afgekit te worden.

Plinten

Als er geen plinten aanwezig zijn, kunnen nieuwe plinten gemonteerd worden alvorens de vloer afgekit wordt. 

Nadien de plinten onderaan afkitten met silicone kit en bovenop de plint met overschilderbare acrylaatkit.                                                       
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