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T H E A R T O F W E AV I N G

U kiest voor geweven vloerbekleding van Dickson ®. Bedankt voor uw
vertrouwen. Binnenkort zet u uw eerste stappen op een ondergrond die in
alle opzichten vernieuwend is.
Uw nieuwe vloerbekleding is ontwikkeld met de knowhow en de ervaring van
Dickson. U krijgt het gebruiks- en onderhoudsgemak van vinyl, en tegelijk de
esthetiek en de unieke textuur van een vloerbekleding in textiel.
Maar ontdek eerst even onze tips voor optimale plaatsing van uw nieuwe
vloerbekleding. We rekenen erop dat u er volledig tevreden over bent en blijft.

FRAYGUARD

®

CLEAN CUT
by

DE EERSTE GEWEVEN VLOERBEKLEDING IN VINYL DIE NIET RAFELT
Dickson werkte de Frayguard ® -technologie uit die maximaal voorkomt dat
snijranden gaan rafelen. Tegelijk versterkt de technologie de weerstand van het
weefsel. Ze garandeert zuivere snijranden en een snel, efficiënt en onberispelijk
resultaat.

De informatie in deze documenten kan veranderen zonder waarschuwing vooraf. Daarom
is het belangrijk dat de firma die de vloerbekleding plaatst strikt rekening houdt met de
laatste ontwikkelingen van het product en van de plaatsingstechnieken. Ze moet vooraf ook
het materiaal onderzoeken op mogelijke onvolkomenheden en zo voorkomen dat er in het
eindresultaat onvolkomenheden te zien zijn. De vervanging van vloerbekleding die al gelegd
is, kunnen we niet voor onze rekening nemen.
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VOOR
DE PLAATSING
> Acclimatisering van de vloerbekleding
• Vóór u de vloerbekleding legt, moet ze even kunnen wennen aan de omgeving:
- Voor rollen : ontrol de rollen 24 uur vóór u ze legt en laat ze tot rust komen op de plaats waar ze
moeten liggen.
- Voor tegels : leg de tegels 48 uur vóór de plaatsing in hun oorspronkelijke verpakking op een vlakke
ondergrond.
• Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur en de vochtigheidsgraad normaal zijn (meer dan 15°C met een
relatieve luchtvochtigheid tussen 30 en 60%).

> Voorbereiding van de ondergrond
Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de vloerbekleding moet komen :
• Schoon is : maak de ondergrond stofvrij en schoon, verwijder elk spoor van pleisterkalk, cement, verf, olie
of andere vetten enz.
• Stevig, vlak en hard is zonder barsten (>= 0,3 mm) of micro-barstjes (< 0,3 mm). Als de ondergrond
onregelmatig is of resten bevat van lijm of bitumen, raden we u aan eerst de vloer voor te bereiden (neem
daarvoor contact op met een fabrikant van producten om ondergrond voor te bereiden).
• Perfect droog en waterdicht is. Volg de nationale regels en van kracht zijnde reglementering voor de
vochtigheid van de ondergrond.

BIJZONDERHEDEN

• Vinylvloeren creëren een waterdicht membraan waardoor vocht niet kan verdampen tussen de bodem
en de lucht. Vochtrestanten kunnen onmiddellijk of op langere termijn zorgen voor onvolkomenheden
(loskomen van de lijm, blazen, beschadiging van de onderlaag).
• Check systematisch de temperatuur en het vochtigheidsgehalte van de ondergrond. De temperatuur
mag niet lager zijn dan 10°C (ongeveer 15°C omgevingstemperatuur) en de vochtigheid niet hoger dan
4,5%.

> Bijzondere omstandigheden
• Op intensief gebruikte trappen is een trapneus nodig.
• Op een bodem met lagetemperatuur-vloerverwarming (opgelet: de contacttemperatuur met de ondergrond
mag nergens hoger worden dan 28°C):
- Respecteer de droogtijden van de ondergrond.
- Leg de vloerbekleding pas als de vloerverwarming al minstens 4 weken werkt.
- Zet de vloerverwarming minstens 48 uur voor de plaatsing van de vloerbekleding uit, voorbereiding
van de ondergrond inbegrepen.
- Wacht na de plaatsing van de vloerbekleding minstens 48 uur vóór u de vloerverwarming weer
aanzet.
- Vermijd bruuske temperatuurverschillen door uw thermostaat stapsgewijs hoger of lager te zetten
(met stappen van max. 5°C per dag).
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BENODIGDHEDEN
• Krijt of markeerpotlood
• Lat en rolmeter
• Breekmes en trimmer voor de snijranden
• Gekarteld plamuurmes voor de lijm
• Aandrukrol
• Aandrukrol 50 kg
• Acryllijm of permanente lijm voor
vinyl vloerbekleding, geschikt voor
de onderkant van de vloerbekleding
(zie verder de aanbevelingen voor het
aanbrengen van de lijm).

BELANGRIJK
Check uw vloerbekleding vóór u ze legt op
eventuele visuele onvolkomenheden. Doe
dat met goed licht. Leg geen beschadigde
of onvolkomen stukken. Neem bij elke
onvolkomenheid meteen contact op met
uw dealer.

TIP
Plan de vloerbekleding als allerlaatste
in uw werkplanning, om beschadiging te
voorkomen. Kan dat toch niet? Bescherm
de gelegde vloerbekleding dan met plastic
of karton.
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AANBEVOLEN LIJM
De onderstaande lijmsoorten zijn door hun fabrikanten getest en goedgekeurd voor onze
vloerbekleding. Hebt u voor een specifieke toepassing contactlijm nodig? Gebruik dan geen
neopreenlijm, maar liever contactlijm op waterbasis of op basis van polyurethaan.

ACRYLLIJM VOOR VOLLEDIGE VERLIJMING (rollen, tegels en vormen):

BOSTIK

F BALL

HENKEL

UZIN

Saderfix T3, Sadertac
V6, Sadertech V8

F44

Thomsit K188E

KE 2000S

Plastimang S, Polymang
SM, Technimang

F45

Thomsit K188S

KE 66

Miplafix 300, Miplafix
200, Miplafix 800

F46

Thomsit K150

KE 28

F48 Plus

Thomsit K188

KE 68

F49

Thomsit UK800

XL BRANDS

MAPEI

CÉGÉCOL / SIKA

HB FULLER

5900 (USA)

Ultrabond ECO 370

Cégé 100 HQ-T

TEC 540

Ultrabond ECO V4SP

Cégé 100 Technic

TEC 522

ECO 360 (USA)

SikaBond 135 PVC
SikaBond 150 Premium Floor

STAUF

COLLAK

High-Tack D737 (USA)

WA-1040

PERMANENTE LIJM (alleen geschikt voor tegels en XL-tegels):
Gebruikt u de lijm op een absorberende ondergrond? Breng dan eerst een aangepaste primer aan om
de eigenschappen van de permanente lijm te behouden (zie de aanbevelingen van de lijmproducent).
BOSTIK

F BALL

HENKEL

UZIN

Fix A760 Tech

F41 (USA)

Thomsit T435

U2100

XL BRANDS

MAPEI

HB FULLER

STAUF

2230 (USA)

Ultrabond ECO Fix

TEC 542

D764

ECO 811 (USA)

COLLAK
WA-25

BELANGRIJK
Lees altijd goed de aanbevelingen en richtlijnen van de lijmfabrikant.
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PLAATSING
VAN ROLLEN
> Algemene principes
Dickson® levert uw vloerbekleding in banen van 2 meter. Die moeten volledig verlijmd worden.
Elke geweven vloerbekleding kan natuurlijke structuurvariaties vertonen. Afhankelijk van kleur en
vervlechting zullen de naden min of meer zichtbaar zijn en de authenticiteit van het weefsel accentueren.
• Oriënteer de banen naar de muur van het belangrijkste raam (richting van het licht) of in de lengterichting
(richting van de passage).
• Leg de banen in een gang in de richting van de belangrijkste passage, behalve als er voor u andere
voorschriften gelden.
• Leg alle banen in dezelfde richting. Dat geeft een homogener beeld. Om het u gemakkelijker te maken,
staan er richtingpijltjes op de onderkant.
• Controleer of de randen mooi recht zijn door ze tegen elkaar te leggen. Maak een dubbele insnijding als de
randen beschadigd zijn of als de naad niet esthetisch oogt.
• Leg de naden tussen twee banen bij voorkeur buiten de zones waar wellicht het meest op gelopen wordt.
• Bescherm de naden op het einde met een profiel.
• Leg in één ruimte altijd banen van dezelfde partij.

TIP
Leg in ruimten met directe toegang naar buiten een doeltreffende absorberende mat bij de ingang of
zorg voor een andere bescherming tegen vuil en vocht. Die houdt tot 80% vuil en vocht tegen. Handig
voor het onderhoud, en het verlengt de levensduur van uw vloerbekleding.

DE LIJM AANBRENGEN
Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en
respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid.

BELANGRIJK
De weefselstructuur geeft het oppervlak veel karakter en zorgt voor een natuurlijk spel
met het licht. Afhankelijk van de kleur en de legrichting krijgt uw vloer diepe of subtielere
kleurnuances, naar gelang van het perspectief en de lichtintensiteit.
Onze Dickson-vloerbekledingen bestaan uit een weefsel van PVC-gecoate polyester monofilamenten
in combinatie met een akoestische en technische onderlaag door middel van heat-setting en coating.
De werking van de warmte, in het hart van ons productieproces, laat de verschillende elementen
van onze producten samensmelten, waardoor hun slijtvastheid en perfecte dimensionale stabiliteit
gegarandeerd is. Zo kan de discrete samensmelting van polymeren aan de slijtzijde worden
gedetecteerd zonder de kwaliteit van onze producten op enigerlei wijze te wijzigen.
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> De banen aanbrengen
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1. Leg de banen zo, dat de randen elkaar
minstens 4 cm overlappen.

2. Maak een dubbele insnijding. Gebruik
daarvoor uw lat en uw breekmes of ander
geschikt materiaal (Railcut van Wolff,TIP-TOP
van Janser ...). Snij de twee lagen tegelijk, in
het midden van de overdekking tussen de twee
banen. Gooi de reststukjes weg en check de
kwaliteit van de naden. Herhaal deze stap als
de naden niet perfect aansluiten.

3. Duid op de vloer aan waar de eerste baan
moet liggen. Let erop dat u aan de twee
kanten genoeg marge laat voor verbindingen
en om aan te razeren.

4. Leg de baan langs de streep.

Laat een marge om te snijden langs muren
of plinten.

5. Vouw de baan dubbel in het midden.

6. Breng de lijm regelmatig aan met een
gekarteld plamuurmes zonder dikke strepen
te maken.

7. Druk de baan op het oppervlak met lijm.

8. Effen de banen terwijl u de twee randen
nauwgezet met elkaar verbindt, en druk
de verbinding aan met uw drukroller. Druk
daarna de hele verlijmde zone aan met de
zwaardere drukroller. Herhaal dit verder voor
de volgende banen.

9. Snij de vloerbekleding aan de rand,
volgens de afmetingen van de ruimte, en
volg zo nauwkeurig mogelijk muren, plinten,
leidingen en andere speciale punten:
a. L
 angs de muren als u de plinten pas
achteraf plaatst,
b. Langs de plinten als u die laat zitten.

10. Druk de vloerbekleding aan met de
aandrukrol. Vouw de andere helft van de
baan uit en herhaal voor die andere helft de
stappen 6, 7, 8 en 9.

> Behandeling van de naden – Koude lasnaden
De vloeren in planken van Dickson kunnen koud gelast worden met een product zoals Werner Muller Type A of
gelijkaardig.
In verschillende landen zijn er reglementeringen van kracht die de behandeling van lasnaden verplicht maken,
afhankelijk van de aard en de klassering van het lokaal en de gebruiksintensiteit. Check daarvoor uw lokale
reglementering.

Haal 12 uur na de plaatsing de lijmresten weg tussen de naden. Schud
de tube met koudlasvloeistof voor pvc en stop de pin diep tussen de
naden.
Laat de pin langs de naad glijden terwijl u op de tube drukt om te
doseren. Dep geleidelijk de overtollige koudlasvloeistof weg met
absorberend papier.

TIP
Als u te veel product aanbrengt op de vloerbekleding, verwijder dan onmiddellijk de koudlasvloeistof met
absorberend papier en zorg ervoor dat u het product niet uitspreidt.

> Als u klaar bent met leggen:
De vloerbekleding moet schoon afgeleverd worden,
ontdaan van lijmsporen en van ander afval van de
plaatsing.
Wachttijden vóór u van uw nieuwe vloerbekleding kunt
genieten :
• Voor gewoon gebruik: 24 uur nadat de vloerbekleding
gelegd is.
• Wacht 72 uur (3 dagen) vóór de 1e grondige
schoonmaakbeurt (zie onderhoudstips).
• Wacht ook 72 uur vóór u meubelen op de vloerbekleding
zet.

BELANGRIJK
Gebruik pootbeschermers om uw vloerbekleding
te beschermen tegen scherpe uiteinden. Gebruik
geen pootbeschermers van rubber (want de olie in
het rubber vormt onuitwisbare sporen).
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PLAATSING
VAN TEGELS

(tegels 50x50 cm en tegels XL 100x100 cm)
> Algemene principes
Leg de tegels ofwel volledig verlijmd, ofwel verwijderbaar (de tegels worden vastgezet met permanente
lijm).
Elke geweven vloerbekleding kan natuurlijke structuurvariaties vertonen. Afhankelijk van kleur en
vervlechting zullen de naden min of meer zichtbaar zijn en de authenticiteit van het weefsel accentueren.
Schikking van de tegels: behalve als het anders beschreven staat in het bestek:
• Elke ruimte wordt afzonderlijk beschouwd.
• In dezelfde ruimte:
- Voor een monolithische installatie is het noodzakelijk dat de tegels uit dezelfde partij komen en dat de
dozen worden gemengd.
- Voor het leggen van een dambord is het mogelijk om de partijen te mengen, maar het is noodzakelijk om
de dozen te mengen.
• Maak als dat kan een werkplan met evenwichtige naden aan de rand van de ruimte, zodat er tegen de
muren overal minstens halve tegels liggen.
Door de tegels goed te schikken, verbetert het esthetisch uitzicht van uw werk. Over het algemeen geeft een
evenwichtige schikking aan de twee uiteinden van de ruimte het beste resultaat.
Hou een of twee verpakkingen over om tegels te vervangen die beschadigd zouden raken.

BELANGRIJK
Check uw vloerbekleding vóór u ze legt op eventuele visuele onvolkomenheden. Doe dat met goed
licht. Leg geen beschadigde of onvolkomen tegels. Neem bij elke onvolkomenheid meteen contact op
met uw dealer.
De weefselstructuur geeft het oppervlak veel karakter en zorgt voor een natuurlijk spel
met het licht. Afhankelijk van de vorm, de kleur en de werktekening krijgt uw vloer diepe of
subtielere kleurnuances, naar gelang van het perspectief en de lichtintensiteit.
Onze Dickson-vloerbekledingen bestaan uit een weefsel van PVC-gecoate polyester monofilamenten
in combinatie met een akoestische en technische onderlaag door middel van heat-setting en coating.
De werking van de warmte, in het hart van ons productieproces, laat de verschillende elementen
van onze producten samensmelten, waardoor hun slijtvastheid en perfecte dimensionale stabiliteit
gegarandeerd is. Zo kan de discrete samensmelting van polymeren aan de slijtzijde worden
gedetecteerd zonder de kwaliteit van onze producten op enigerlei wijze te wijzigen.

TIP
Leg in ruimten met directe toegang naar buiten een doeltreffende absorberende mat bij de ingang
of zorg voor een andere bescherming tegen vuil en vocht. Die houdt tot 80% vuil en vocht tegen.
Handig voor het onderhoud, en het verlengt de levensduur van uw vloerbekleding.
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Plaat sing in
dambordpat roon

Ashlarplaatsing

Al onze gamma’s zijn beschikbaar in tegels en kunnen geplaatst worden in dambordpatroon of in Engels
verband (Ashlarplaatsing), de perfecte oplossing voor een uniform uitzicht. Op een technische vloer raden
we ashlarplaatsing aan: dat geeft het mooiste resultaat met vrijwel onzichtbare naden.

> Tegels plaatsen in dambordpatroon
a. De asrichting van de plaatsing bepalen
Afmetingen van de ruimte: L x B in meter. Afmetingen van een tegel: t in meter.
Teken twee assen op de grond om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
Bereken het aantal N nodige tegels om de lengte van de ruimte te bedekken: N = L/t. Rond N af naar boven.
- Als N even is, begint u de tegels te plaatsen langs de bepaalde as.
- Als N oneven is, verschuift u de as een halve tegel (t/2) en begint u de tegels te plaatsen langs die nieuwe
as.
Maak dezelfde berekening voor de breedte van de ruimte (B): bereken het aantal n nodige tegels om de
breedte van de ruimte te bedekken: n = B/t.
- Als n even is, begint u de tegels te plaatsen langs de bepaalde as.
- Als n oneven is, verschuift u de as een halve tegel (t/2) en begint u de tegels te plaatsen langs die nieuwe
as.
Als N en n even zijn

Als N oneven is en n even

L

Als N en n oneven zijn

L

l

l

d

Als N even is en n oneven

L

L

l

d

d

l

d

Leg de assen in een kleine ruimte dicht bij de ingang.
b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de tegels in de lijm kunt leggen terwijl de lijm
nog actief is.

DE LIJM AANBRENGEN
Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de
voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer
de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid.
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c. Positioneer de eerste tegel op de kruising van de twee assen en begin trapsgewijs te plaatsen.
• Rechtstandigheid : controleer regelmatig of de tegelranden mooi op elkaar aansluiten.
• Naden : check of de tegelranden aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere tegels.
Door de tegels niet trapsgewijs te leggen, kunt u openingen krijgen tussen de tegels.

d. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol.

e. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Ashlarplaatsing (in Engels verband)
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
Afmetingen van de ruimte: L x B in meter. Afmetingen van een tegel: t in meter.
Bereken het aantal N nodige tegels om de lengte van de ruimte te bedekken: N = L/t. Rond N af naar boven.
Als N even is, begint u de tegels te
plaatsen langs de bepaalde as.

L

L
d

d

l

> 12

Als N oneven is, verschuift u de as een halve
tegel (t/2) en begint u de tegels te plaatsen langs
die nieuwe as.

l

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de tegels in de lijm kunt leggen terwijl de lijm
nog actief is.
c. Positioneer de eerste tegel op de kruising van de
twee assen en begin trapsgewijs te plaatsen.
• Rechtstandigheid : controleer regelmatig of de
tegelranden mooi op elkaar aansluiten.
• Naden : check of de tegelranden aan de vier kanten
goed aansluiten bij de andere tegels.
Door de tegels niet trapsgewijs te leggen, kunt u
openingen krijgen tussen de tegels.

DE LIJM
AANBRENGEN
Zie de aanbevelingen op pagina 6.
Volg nauwgezet de voorschriften
van uw lijmleverancier en respecteer
de tijden en de voorgeschreven
hoeveelheid.

d. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol

e. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Als u klaar bent met leggen :
De vloerbekleding moet schoon afgeleverd worden, ontdaan van lijmsporen en van ander afval van
de plaatsing.
Wachttijden vóór u van uw nieuwe vloerbekleding kunt genieten :
• Voor gewoon gebruik: 24 uur nadat de vloerbekleding gelegd is.
• Wacht 72 uur (3 dagen) vóór de 1e grondige schoonmaakbeurt (zie onderhoudstips).
• Wacht ook 72 uur vóór u meubelen op de vloerbekleding zet.

BELANGRIJK
Gebruik pootbeschermers om uw vloerbekleding te beschermen tegen scherpe uiteinden.
Gebruik geen pootbeschermers van rubber (want de olie in het rubber vormt onuitwisbare
sporen).
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PLAATSING
VAN PLANKEN
EN VORMEN
> Algemene principes
De planken en vormen worden volledig verlijmd.
Elke geweven vloerbekleding kan natuurlijke structuurvariaties vertonen. Afhankelijk van kleur en
vervlechting zullen de naden min of meer zichtbaar zijn en de authenticiteit van het weefsel accentueren.
Schikking van de planken: behalve als het anders beschreven staat in het bestek:
• Elke ruimte wordt afzonderlijk beschouwd.
• Leg in één ruimte altijd planken en vormen van dezelfde partij.
• Oriënteer de planken en vormen in de richting van het licht of in de lengterichting.
• Leg de planken of vormen in een gang in de richting van de passage.
• Maak als dat kan een werkplan met evenwichtige naden aan de rand van de ruimte, zodat er tegen de
muren overal minstens halve planken of vormen liggen.
Door de planken of vormen goed te schikken, verbetert het esthetisch uitzicht van uw werk. Over het algemeen
geeft een evenwichtige schikking aan de twee uiteinden van de ruimte het beste resultaat.
Hou een of twee verpakkingen over om tegels te vervangen die beschadigd zouden raken.

BELANGRIJK
Check uw vloerbekleding vóór u ze legt op eventuele visuele onvolkomenheden. Doe dat met goed
licht. Leg geen beschadigde of onvolkomen tegels. Neem bij elke onvolkomenheid meteen contact op
met uw dealer.
De weefselstructuur geeft het oppervlak veel karakter en zorgt voor een natuurlijk spel
met het licht. Afhankelijk van de vorm, de kleur en de werktekening krijgt uw vloer diepe of
subtielere kleurnuances, naar gelang van het perspectief en de lichtintensiteit.
Onze Dickson-vloerbekledingen bestaan uit een weefsel van PVC-gecoate polyester monofilamenten
in combinatie met een akoestische en technische onderlaag door middel van heat-setting en coating.
De werking van de warmte, in het hart van ons productieproces, laat de verschillende elementen
van onze producten samensmelten, waardoor hun slijtvastheid en perfecte dimensionale stabiliteit
gegarandeerd is. Zo kan de discrete samensmelting van polymeren aan de slijtzijde worden
gedetecteerd zonder de kwaliteit van onze producten op enigerlei wijze te wijzigen.

TIP
Leg in ruimten met directe toegang naar buiten een doeltreffende absorberende mat bij de ingang
of zorg voor een andere bescherming tegen vuil en vocht. Die houdt tot 80% vuil en vocht tegen.
Handig voor het onderhoud, en het verlengt de levensduur van uw vloerbekleding.
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> Plaatsing van planken
Planken
25 X 100 cm
Planken XL
50 X 100 cm

Er zijn vier aanbevolen manieren van plaatsen: in Engels verband, in visgraatpatroon, trapsgewijs
of in dambordpatroon.
1. Plaatsing in Engels verband
Dit kan met een of meer kleuren, met planken of planken XL.

Plaatsing in Engels verband met onregelmatig
verdeelde naden in één kleur met planken in
schering- en inslagrichting.

Plaatsing in Engels verband met onregelmatig
verdeelde naden in twee kleuren.

Plaatsing in Engels verband gerealiseerd in één
kleur met planken in schering- en inslagrichting..

Plaatsing in Engels verband gerealiseerd met
tweekleurige planken in inslagrichting.

Manier van werken:
Afmetingen van de ruimte: L x B in meter. Afmetingen van de strook: X (breedte) x Y (lengte) in meter.
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
b. Bereken het aantal n nodige planken om de breedte van de ruimte te bedekken: n = B/X
Rond n af naar boven.
- Als n even is, begint u de planken te plaatsen langs de bepaalde as.
- Als n oneven is, verschuift u de as een halve strook (X/2) en begint u de planken te plaatsen langs die
nieuwe as.
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Bereken daarna het aantal N nodige planken om de lengte van de ruimte te bedekken: N = L/Y.
Rond N af naar boven.
- Als N even is, begint u de planken te plaatsen langs de bepaalde as.
- Als N oneven is, verschuift u de as een halve strook (Y/2) en begint u de planken te plaatsen langs die
nieuwe as.
Als N en n even zijn

Als N oneven is en n even
L

L
X
Y

l

l

Als N even is en n oneven

Als N en n oneven zijn
L L

L L
X X
Y Y

l

l

l

l

Leg de assen in een kleine ruimte dicht bij de ingang, zodat u de hele ruimte in één keer kunt instrijken met
lijm.
Legt u de planken in Engels verband met onregelmatig verdeelde naden? Verleg de as in de lengte dan met
1/3 strook (33 cm).
Legt u de planken in steensverband? Verleg de as dan in de lengte dan met 1/2 strook (50 cm).

c. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat
u de planken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm
nog actief is.
d. Positioneer de eerste strook zoals hieronder
beschreven staat.
e. Leg daarna de andere planken rond de eerste
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig of de
randen mooi op elkaar aansluiten.
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• Naden: check of de randen aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere planken.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.
f. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele oppervlak aan met de zwaardere
aandrukrol.

g. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte
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2. Plaatsing in visgraatpatroon:
U kunt op verschillende manieren in visgraatpatroon plaatsen om verschillende aspecten te krijgen.
Visgraatpatroon kan met planken (25 x 100 cm) of met planken XL (50 x 100 cm).

Visgraatpatroon in één kleur met planken in
schering- en inslagrichting.

Visgraatpatroon in twee kleuren.

Dubbel visgraatpatroon in één kleur met planken in
schering- en inslagrichting.

Dubbel visgraatpatroon in twee kleuren.

C
L

Manier van werken:
a. Trek een as om te bepalen waar u de
eerste strook gaat leggen:
- Heeft de kamer perfecte hoeken van 90°, meet
dan de breedte B van de ruimte en teken de as.
Bepaal het middelpunt van de as. Leg de eerste
planken naast die as, vertrekkend vanuit het
midden (zoals hieronder).

l

l
d

d

- Zijn de muren niet perfect 90°? Trek dan een
loodrechte lijn op een afstand a van een van de
hoeken, nadat u bepaald hebt welke muur de
richting moet aangeven. Meet de afstand a op
de loodrechte lijn. Teken een as die de hoek en
het middelpunt van de lijn met elkaar verbindt
en die u verlengt tot de muur aan de overkant.
Bepaal ook het midden van deze as. Leg de
eerste strook naast die as, vertrekkend vanuit
het midden (zoals in het schema hieronder).
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b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u
de planken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm nog
actief is.

DE LIJM
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c. Positioneer de eerste strook zoals beschreven staat
in a.
d. Leg daarna de andere planken rond de eerste
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig of de randen
mooi op elkaar aansluiten.
• Naden: check of de randen aan de vier kanten goed
aansluiten bij de andere planken.
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Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.
e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele oppervlak aan met de zwaardere
aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
3. Trapsgewijs plaatsen:
U kunt op verschillende manieren trapsgewijs plaatsen om verschillende aspecten te krijgen. Trapsgewijs
plaatsen kan met planken (25x100 cm) of met planken XL (50x100 cm).

Trapsgewijs plaatsen in één kleur met planken
in schering- en inslagrichting.

Trapsgewijs plaatsen in twee kleuren.

Manier van werken:
Afmetingen van de ruimte: L x B in meter. Afmetingen van één strook: X (breedte) x Y (lengte) in meter.
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen en voor evenwicht tussen de
planken.
b. Bereken het aantal nodige planken om de hele breedte van de ruimte te bedekken: n = B/X.
Rond n af naar boven. Zo krijgt u het aantal volledige planken die u nodig hebt voor de breedte van de
ruimte.
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Als n even is, begint u de planken te plaatsen
langs de bepaalde as:

Als n oneven is, verschuift u de as een halve
strook (X/2) en begint u de planken te plaatsen
langs die nieuwe as:
C
L

C
L

l

l

Check voor u begint het evenwicht tussen de planken en zorg dat ze lang genoeg zijn. Als dat niet zo is,
verleg de as in de breedte dan met een halve strook (50 cm). Zie de schets hieronder:
LC
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c. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de planken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm
nog actief is.
d. Positioneer de eerste strook zoals beschreven staat in a.
e. Leg daarna de andere planken rond de eerste
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig of de randen mooi op elkaar aansluiten.
• Naden: check of de randen aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere planken.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.
f. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele oppervlak aan met de zwaardere
aandrukrol.

g. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
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4. Plaatsing in dambordpatron:
Deze manier van plaatsen kan met planken (25x100 cm) of met planken XL (50x100 cm), in één kleur in
schering- en inslagrichting, of in twee kleuren.

Plaatsing in dambordpatroon in één kleur met
planken XL in schering- en inslagrichting.

Plaatsing in dambordpatroon in één kleur met
planken XL in schering- en inslagrichting.

Manier van werken:
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen
Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte:
C
L
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b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de planken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm
nog actief is.
c. Positioneer de eerste strook zoals beschreven staat in a.
d. Leg de andere planken rond de eerste.
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig of de randen mooi op elkaar aansluiten.
• Naden: check of de randen aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere planken.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.
e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele oppervlak aan met de zwaardere
aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
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> Plaatsing van zeshoeken
43,3 cm
17,05’’
25 cm
9,84’’

50 cm
19,69’’

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.
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Plaatsing van zeshoeken in één kleur.

Manier van werken:
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.
b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de zeshoeken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm
nog actief is.
LC

c. Positioneer de eerste zeshoek in het midden
van de ruimte.
d. Leg de andere zeshoeken rond de eerste. Het
kleureffect krijgt u alleen als u de richting van de
plaatsing van de zeshoeken nauwkeurig volgt.
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig of de
randen mooi op elkaar aansluiten.

l

• Naden: check of de randen aan alle kanten goed
aansluiten bij de andere zeshoeken.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen
krijgen tussen de naden.
e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
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> Plaatsing van halve-zeshoeken
38.5 cm
15.15’’

33.3 cm
13.11’’
77 cm / 30.31’’

77 cm / 30.31’’

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.
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Plaatsing van half-zeshoeken in twee kleuren.
Manier van werken:
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.
b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de halve zeshoeken in de lijm kunt leggen terwijl die
nog actief is.
c. Positioneer de eerste halve zeshoek in het
midden van de ruimte.
d. Leg daarna de andere halve zeshoeken rond
de eerste. Het kleureffect krijgt u alleen als u de
richting van de plaatsing van de halve zeshoeken
nauwkeurig volgt.

C
L

• Rechtstandigheid: controleer regelmatig of de
randen van de halve zeshoeken mooi op elkaar
aansluiten.

l

• Naden: check of de r anden van de halve
zeshoeken alle vier mooi aansluiten bij de andere
halve zeshoeken.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen
krijgen tussen de naden.
e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
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> Plaatsing van gamma’s
50 cm
19.69’’

46.65 cm
18.37’’

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.
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Plaatsing van gammas in één kleur.

Manier van werken:
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.
b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de gamma’s in de lijm kunt leggen terwijl die nog
actief is.
LC

c. Positioneer de eerste gamma in het midden
van de ruimte.
d. Leg daarna de andere gamma’s rond de eerste.
Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van
de plaatsing van de gamma’s nauwkeurig volgt.
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig de
positionering van de gamma’s.

l

• Naden: check of de randen van de gamma’s
overal mooi bij elkaar aansluiten.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen
krijgen tussen de naden.
e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
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> Plaatsing van prisma’s
33.3 cm
13.11’’
33.3 cm
13.11’’
91.1 cm / 35.90’’

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.
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Plaatsing van zeshoeken in twee kleuren.

Manier van werken:
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.
b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de prisma’s in de lijm kunt leggen terwijl die nog
actief is.
LC

c. Positioneer het eerste prisma in het midden
van de ruimte.
d. Leg daarna de andere prisma’s rond het eerste.
Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van
de plaatsing van de prisma’s nauwkeurig volgt.
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig de
positionering van de prisma’s.

l

• Naden: check of de randen van de prisma’s alle
zes mooi bij elkaar aansluiten.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen
krijgen tussen de naden.
e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
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> Plaatsing van driehoeken

77 cm
30.31’’
38.5 cm
15.15’’

66.6 cm
26.22’’

33.3 cm
13.11’’

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.
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Plaatsing van driehoeken in één kleur.

Manier van werken:
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.
b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de driehoeken in de lijm kunt leggen terwijl die nog
actief is.
LC

c. Positioneer de eerste driehoek in het midden
van de ruimte.
d. Leg daarna de andere driehoeken rond de
eerste. Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting
van de plaatsing van de driehoeken nauwkeurig volgt.
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig de
positionering van de driehoeken.

l

• Naden: check of de randen van de driehoeken alle
drie mooi bij elkaar aansluiten.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen
krijgen tussen de naden.
e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
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> Plaatsing planken en tegels in verschillende vormen

Planken
25 X 100 cm

Tegels
50 X 50 cm

Planken XL
50 X 100 cm

Tegels XL
100 X 100 cm

De hieronder genoemde vormen kunnen samen geplaatst worden in composities met een of meer kleuren,
afhankelijk van het beoogde effect.
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Plaatsing van planken XL en tegels XL in 2 kleuren.
Manier van werken:
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.
b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de vormen in de lijm kunt leggen terwijl die nog actief
is.
L

c. Positioneer de eerste vorm in het midden van
de ruimte.
d. Leg daarna de andere vormen rond de eerste.
Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van
de plaatsing van de vormen nauwkeurig volgt.
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig de
positionering van de vormen.

l

• Naden: check of de randen van de vormen
allemaal mooi bij elkaar aansluiten.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen
krijgen tussen de naden.
e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
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> Plaatsing van halve zeshoeken en driehoeken in verschillende vormen

77 cm
30.31’’

66.6 cm
26.22’’
38.5 cm
15.15’’

Driehoek XL

33.3 cm
13.11’’

38.5 cm
15.15’’

33.3 cm
13.11’’
77 cm / 30.31’’

Driehoek

77 cm / 30.31’’
Half-zeshoeken

De hieronder genoemde vormen kunnen samen geplaatst worden in composities met een of meer kleuren,
afhankelijk van het beoogde effect.
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Plaatsing van driehoeken XL, driehoeken en halfzeshoeken in één kleur.
Manier van werken:
a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.
Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.
b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de vormen in de lijm kunt leggen terwijl die nog actief
is.
L

c. Positioneer de eerste vorm in het midden van
de ruimte.
d. Leg daarna de andere vormen rond de eerste.
Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van
de plaatsing van de vormen nauwkeurig volgt.
• Rechtstandigheid: controleer regelmatig de
positionering van de vormen.

l

• Naden: check of de randen van de vormen
allemaal mooi bij elkaar aansluiten.
Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen
krijgen tussen de naden.
e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:

Druk de randen aan met de aandrukrol.

Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.
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