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Handleiding voor het  
aanleggen van  
LOOSE-LAY COLLECTION 
 
 
1. Algemene instructies 
 
Controleer of het juiste product en de juiste 
hoeveelheid geleverd is. Controleer vóór het 
aanleggen van de vloerbekleding of alle pakketten 
uit dezelfde batch afkomstig zijn en of ze geen 
gebreken vertonen. Gelijkheid van kleur wordt 
uitsluitend gewaarborgd bij levering van één partij 
(batch). We doen ons best om u goederen te 
leveren die afkomstig zijn van dezelfde batch. 
Vermeld bij nabestellingen altijd het batchnummer. 
Wanneer onze voorraad het toestaat, krijgt u bij 
nabestellingen goederen van dezelfde batch, of 
melden we u dat er een afwijking in batch is.  
Planken met schade of gebreken moeten vóór het 
aanleggen eruit gesorteerd worden, waarna u een 
claim kunt indienen met opgave van artikel- en 
productienummer. Zichtbare gebreken worden niet 
meer erkend nadat de vloerbekleding aangelegd is. 
Neem bij zichtbare gebreken onmiddellijk contact 
op met uw leverancier.   
Bureaustoelen moeten vóór gebruik op PROJECT 
FLOORS-vloerbekleding worden uitgerust met 
zachte wielen, type W volgens DIN 68131. 
 
2. Ondergrond 
 
Geschikt voor alle ondergronden die effen, schoon, 
droog, scheurvrij en niet kouder dan 15 °C zijn. 
Volg de wet VOB deel C DIN 18365 inzake 
aanlegwerkzaamheden voor vloeren. Bij aanwezig 
heid van vloerverwarming dient u de voorschriften 
van het informatieblad van het Zentralverband der 
Parkett- und Fussbodentechnik (Duitse centrale 
vereniging voor parket- en vloertechniek) te volgen. 
Neem DIN EN 1264-4:2001-12 in acht. 
Geschikte ondergronden zijn vastgekleefde vloer 
bekledingen zoals linoleum, PVC, parket, laminaat 
en natuurstenen tegels. Ook gecoate of geplam 
uurde oppervlakken en betonnen vlakken zijn 
geschikt. De ondervloer moet droog en stofvrij zijn. 
In geval van twijfel moet de ondergrond worden 
gereinigd en gecontroleerd op restvocht. Een te 
vochtige ondergrond kan leiden tot schimmel 
vorming en muffe geuren. Neem de norm DIN 
18202 inzake toleranties in de hoogbouw in acht.  
 

Bij ondergronden met voegen of oneffenheden 
zoals tegels, zwevende houtconstructies en beton 
vlakken, moet u ervan uitgaan dat deze oneffen 
heden zich in de loop van de tijd in de LOOSE-
LAY-vloerbekleding optisch zullen aftekenen door 
lichtbreking! Daarom raden we ten sterkste een 
plaatselijke egalisatie van de ondergrond aan. 
 
3. De aanlegwerken voorbereiden 
 
De kamertemperatuur moet minstens 18 graden 
bedragen. De vloerbekleding en de ondervloer 
moeten minstens 48 uur vóór de aanlegwerken 
geacclimatiseerd worden in de ruimte waarin ze 
zullen worden aangelegd. De acclimatisering mag 
niet op de pallet gebeuren maar moet in zo klein 
mogelijke stapels (max. 4-5 pakketten) gebeuren. 
Bewaar tijdens het aanleggen van de vloer 
bekleding een minimale afstand van 2-3 mm ten 
opzichte van alle aangrenzende bouw-elementen, 
wanden en toevoerleidingen. Om optische redenen 
moeten in aanpalende rijen de bovenkanten van de 
planken telkens op een afstand van minstens 15-18 
cm van elkaar liggen. In ruimtes van meer dan 10 x 
10 m dient u dilatatie-voegen van minstens 4 mm in 
te voegen of in te plannen. 
Voor een optimale oppervlakteverdeling meet u de 
ruimte op en deelt u ze in met behulp van een 
krijtlijn. We raden aan de aanlegwerken in het mid 
den van de ruimte te beginnen, zodat de randen 
even groot zijn. Indien nodig kunt u uiteraard op 
een andere plek beginnen. 
 
4. De ondervloer LL UL 1000 leggen 
 
Wanneer u de ondervloer LL UL 1000 gebruikt, 
dient u deze altijd in de legrichting van de  
LOOSE-LAY-vloerbekleding (met snijrooster naar 
boven gericht) te leggen. Leg slechts zo veel 
ondervloer aan als u vanuit uw werkradius met 
LOOSE-LAY kunt bedekken. 
Voorkom plaatselijke druk op de ondervloer en 
werk ook niet op de ondervloer. We raden aan om 
op de ondergrond of op de reeds aangelegde 
plaatsen te werken.  
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De individuele platen van de ondervloer moeten 
dicht tegen elkaar worden gelegd. Voorkom over 
lappingen of te grote voegen. De individuele 
ondervloerplaten worden met elkaar verbonden 
wanneer de LOOSE-LAY-vloerbekleding erop 
wordt gelegd.  
Verwijder eerst de beschermfolie op de bovenkant 
van de ondervloer voordat u de LOOSE-LAY-
vloerbekleding legt. Leg vervolgens de vloerbe-
kleding op het kleefmiddel van de ondervloer. 
Verwijder slechts zo veel beschermfolie als voor de 
onmiddellijk te leggen vloerbekleding nodig is, om 
te voorkomen dat de ondervloer vuil wordt. 
Als de lengtevoegen van de ondervloer overlappen 
met die van de vloerbekleding, snijd dan de 
ondervloer 5 cm terug. Er moet altijd een afstand 
tussen de lengtevoegen van de LOOSE-LAY 
vloerbekleding en die van de LL UL 1000 onder 
vloer bestaan. 
Nadat u de vloerbekleding hebt gelegd, drukt u de 
hele oppervlakte aan met behulp van een 
aandrukrol van 40 kg. 
Tijdens het aanleggen van de vloerbekleding 
kunnen over het algemeen nog correcties in de 
vloerbekleding worden uitgevoerd, maar na het 
aandrukken niet meer. 
 
Als u geen ondervloer gebruikt of als u een andere 
ondervloer gebruikt, dan dient u de goedkeuring 
van PROJECT FLOORS GmbH te vragen voordat 
u de vloerbekleding aanlegt. 
 

5. Snijtechniek voor LOOSE-LAY-
vloerbekleding 

 
Snijd de bekleding door met behulp van een 
trapeziummes en buig de bekleding daarna een 
beetje. Vervolgens kunt u ofwel met het trapez 
iummes een tweede keer nasnijden ofwel met een 
haakmes de bekleding doorsnijden. We raden aan 
om het hele snijproces uit te voeren met het 
trapeziummes. We raden aan om uitsparingen voor 
bv. verwarmingspijpen, kabeldoorgangen of water 
leidingen, te snijden met behulp van een conische 
boor. U kunt daartoe ook gebruik maken van een 
cilinderboor die op een accuschroevendraaier 
bevestigd is. Voor terugkerende snijwerken in grote 
oppervlakken raden we aan een hefboom-snijder te 
gebruiken. 
 
 
Neem bij verdere vragen contact op met de technici 
van PROJECT FLOORS. 
 
 
 

 (Stand 19.03.2018) 

http://www.project-floors.com/

	LOOSE-LAY COLLECTION

