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1. Allgemeen
Controleer de geleverde artikelen met het oog op
de bestelde hoeveelheid en het juiste decor. Vóór
het leggen moet gecontroleerd worden of alle
pakketten uit dezelfde charge afkomstig zijn en of
er gebreken zijn. Gelijkheid van kleur van de
artikelen is alleen te waarborgen bij de levering uit
één fabricage (charge). We doen er alles aan
alleen artikelen uit dezelfde charge te leveren.
Gelieve daarom, bij een eventuele nabestelling
voor een bepaald object, altijd het chargenummer
aan te geven. Als het op basis van onze voorraad
niet lukt een artikel na te leveren uit dezelfde
charge, krijgt u artikelen die gelijk zijn aan de
eerder aan u geleverde charge. Als de charge
afwijkt, brengen we u daarvan op de hoogte.
Beschadigde of ontbrekende planken moeten voor
het leggen uitgesorteerd worden en o.v.v. het
artikel- en fabricagenummer worden gereclameerd.
Zichtbare gebreken kunnen na het leggen niet
meer worden erkend. Gelieve bij herkenbare
gebreken onmiddellijk contact op te nemen met uw
leverancier.
Bureaustoelen moeten, voordat ze op PROJECT
FLOORS vloeren worden gebruikt, uitgerust zijn
met zachte wielen, type W conform DIN 68131.
Voor extra bescherming tegen krassen door
meubelstukken die verplaatst kunnen worden,
moeten er na het leggen viltglijders worden
toegepast („scratchno-more“ van Dr. Schutz).
2. Ondergrond
Geschikt voor alle ondergronden die vlak, schoon,
droog, vrij van vet en scheuren zijn en waarvan de
oppervlaktetemperatuur van de ondergrond niet
minder dan 15°C bedraagt. De nationale richtlijnen
en normen zijn van kracht evenals de erkende
regels uit het vak. De vloer moet gelegd worden
volgens VOB deel C DIN 18365 legwerkzaamheden voor vloeren en de minimum eisen die
aan betonvloeren worden gesteld conform DIN
18560. Verder moet DIN 18202, toleranties in de
hoogbouw nageleefd worden. Bij verwarmde
vloerconstructies moet het informatie-blad van het
Duitse
Zentralverband
Sanitär-Heizung-Klima
"Schnittstellenkoordinaten bei Fußbodenkonstruktionen" en het informatieblad van het Duitse
“Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik”
nageleefd worden. DIN EN1264-4:2001-12 moet

worden nageleefd. De oppervlaktetemperatuur mag
niet meer dan 28C° zijn. Deoppervlaktetemperatuur
van de ondergrond moet tijdens het leggen, tot 72
uur na het leggen constant zijn om een goede
binding van de lijm te garanderen. Verder moet het
BEB informatieblad "Beurteilen und Vorbereiten
von Untergründen, Verlegen von elastischen und
textilen Belägen” nageleefd worden.
Als de vloer op een geplamuurd oppervlak wordt
gelegd, is het aan te bevelen de ondergrond met
behulp van een rakel in combinatie met een
stekelwals voor te bereiden/te behandelen.
Informatie hierover is direct verkrijgbaar bij de
betreffende plamuur- of lijmfabrikant. Het is
dringend aan te bevelen de bouwchemische
opbouw in het systeem volgens de aanwijzingen
van de fabrikant uit te voeren.
Uitgezonderd als ondergrond zijn alle textiele en
vochtgevoelige
vloeren,
pvc-vloeren
met
geschuimde rug en laminaatvloeren. Over het
algemeen zijn serres uitgesloten, evenals ruimtes
die bloot kunnen staan aan fel zonlicht of hitteinvloeden (behalve ruimtes die het hele jaar een
relatief constante temperatuur van +/- 5 graden
Celsius hebben). Van het leggen op elektrische
vloerverwarmingssystemen
wordt
afgeraden,
aangezien
hier
de
verwarmingscurve
(temperatuurstijging) te snel is.
Ondergronden die niet door PROJECT FLOORS
zijn uitgevoerd behoeven een speciale vrijgave. Het
leggen op niet vrijgegeven ondergronden kan bij
reclamaties tot uitsluiting van de aansprakelijkheid
leiden. Wielen en rollen op rubberbasis (bijv.
autobanden) kunnen bij voortdurend contact met
de PROJECT FLOORS COLLECTIONS tot
onherstelbare kleurveranderingen leiden.
3. Acclimatisering
Het materiaal voor de vloer moet minstens 48 uur
vóór het uitvoeren van de legwerkzaamheden in de
betreffende ruimte acclimatiseren. De acclimatisering mag niet op de pallet, maar moet gebeuren
in zo klein mogelijke stapels van maximaal 4 tot 5
pakketten, ca. 50 cm van een muur. De pakketten
mogen nooit staand worden opgeslagen.
De ruimte moet 48 uur voor, tijdens en 72 uur na
het leggen, absoluut aan de volgende omgevingsvoorwaarden voldoen:
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PROJECT FLOORS Dryback designvloeren
moeten gelegd worden bij een ruimtetemperatuur
van minstens 18°C, een vloertemperatuur van
meer dan 15°C en een relatieve luchtvochtigheid
van maximaal 75%. Acclimatisering mag niet in
direct zonlicht gebeuren.

Bij het leggen in visgraat-motief:
Bij het zetten van de 90° hoek tijdens het leggen,
moet erop gelet worden dat de hoek exact 90°
meet. Door zelfs een zeer geringe afwijking
ontstaan er in de loop van het leggen voegen.

4. Leggen
Voor een optimale verdeling van de oppervlakken
worden de ruimtes gemeten en met behulp van een
schietlood ingedeeld. PROJECT FLOORS vloeren
moeten met dispersielijm in een nat lijmbed op
zuigende ondergronden over het gehele oppervlak
worden vastgelijmd. Houd daarvoor rekening met
onze actuele lijmaanbevelingen. Vooral bij lokale
omstandigheden (bijv. fel zonlicht, verhoogde
luchtvochtigheid) is een individuele benadering
nodig bij het leggen. Ga naar onze website voor
meer informatie of neem contact op met onze
afdeling toepassingstechniek. De gegevens van de
lijmfabrikant, bijv. met het oog op hoeveelheid,
verdampingstijd enz. moeten absoluut aangehouden worden. Bij gebruik van een andere lijm
heeft u altijd schriftelijke toestemming van ons en
de lijmfabrikant nodig.
5. Bijzonderheden bij visgraat- en chevronplanken

Bij het leggen in chevron-motief:
Bij het leggen van de eerste rij is een roestvrijstalen
snijrail of stalen band handig. Hierbij moet erop
gelet worden dat de maten precies kloppen. Zelfs
de geringste afwijking kan in de loop van het
leggen leiden tot voegen.
Verder worden er bij de chevron-collectie 2
verschillende staven gebruikt (linker en rechter
staven) die aan de volgende kenmerken te
herkennen zijn:

Voor het succesvol en mooi leggen van
visgraatplanken in visgraat-, ladder- of chevronpatroon is concentratie en voorbereiding nodig. We
geven u een paar aanwijzingen die u bij het
uitvoeren van de werkzaamheden van pas kunnen
komen:

Ze moeten bij het leggen afwisselend van de ene
naar de andere zijde worden gelegd.
Onze producten zijn onderhevig aan een strenge
kwaliteitscontrole, maar het kan zijn dat de randen
iets uitsteken. Deze randen moeten, voor een mooi
resultaat, voordat de planken in het lijmbed worden
gelegd, verwijderd worden

(Versie 01.01.2019)

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth
Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com

