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Leginstructies

Voor plaatsing

Laat de planken 72 uur in gesloten verpakking 
acclimatiseren in de kamer waar u ze wenst te 
plaatsen. Leg ze horizontaal en vlak neer.

Aanpassing deuren

Controleer met de hoogte van uw eventuele  
ondervloer en parket of uw deuren nog open  
en dicht kunnen.

Aanbrengen van dampremmende  
PE-folie

De naden dienen absoluut gesloten te zijn.  
Breng de folie tot achter de plint tot  
plinthoogte aan.

Zorg voor uitzetvoegen

Indien de vloer breder is dan 6 m en/of langer dan  
12 m, voorzie dan uitzetvoeg van +/- 11 mm.

Gebruik afstandshouders

Ze zijn nodig om een gelijke afstand te behouden 
tussen het parket en de muur. Voorzie rondom  
de vloer een zwelnaad van 11mm.  
Verwijder de afstandshouders na 24 uur.

Het aanslagijzer

Gebruik het aanslagijzer om de kopse zijden  
van de planken te laten aansluiten.
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Het aanslagblokje

Gebruik het bij het aanslaan van de vloerdelen om 
beschadigingen van de panelen te voorkomen.

Het inpassen van de laatste rij

Leg de planken met de decorzijde onderaan  
en de groef tegen de wand. Teken nu af op  
de correcte afstand en zaag de plank af.  
Vergeet niet de zwelnaad van 11 mm te voorzien.

1. Wat u moet weten over meerlaags parket voor u aan de installatie begint

• Hout is een natuurproduct:
• Het leeft en blijft werken onder invloed van vochtverschillen (het krimpt bij droogte en zet uit bij vocht). 

Deze werking houdt nooit op.
• Kleurverschillen zijn normaal, daar geen twee planken gelijk zijn.
• Blootstelling aan direct zonlicht zal kleurveranderingen veroorzaken.
• Ga vóór het plaatsen van de vloer eerst na wat de luchtvochtigheidsgraad is in de ruimte die u wenst te 

bevloeren. De relatieve luchtvochtigheid in de kamer dient het hele jaar door 50% tot 60% te zijn. 
Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te 
bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers aan de radiatoren worden geplaatst. Voor grotere ruimten kan 
u elektronische luchtbevochtigers gebruiken. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet 
de ruimte goed geventileerd worden. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat 
de kans dat er schoteling, krimp of kromming in het materiaal ontstaat. 

De leverancier is niet verantwoordelijk voor gebreken ontstaan door veranderende 
klimaatomstandigheden!
• Legt u de parketvloer in een nieuwbouwwoning, laat dan vóór installatie altijd een vochtmeting van de 

ondervloer uitvoeren. Voor het meten van betonnen-en anhydrietvloeren dient een CM-meting uitgevoerd 
worden. Vraag hierover advies aan een specialist.

• Wordt de parketvloer gelegd op vloerverwarming, dan gelden speciale instructies. Vraag raad aan  
een specialist.

• Leg parketvloeren nooit in vochtige ruimtes zoals badkamers en sauna’s.
• Vraag raad aan een vakman als de situatie niet overeenkomt met deze voorwaarden.

Plaatsings- 
instructies:
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2. Verantwoordelijkheden van de eigenaar/installateur:

• Als installateur/eigenaar aanvaardt u de verantwoordelijkheid om vast te stellen of de ondervloer van de 
werklocatie en de omstandigheden op de werklocatie structureel en milieugeschikt zijn voor het leggen 
van de vloer.

• Het gebruik van de juiste producten om ruimtes in de ondervloer te corrigeren dient als normale 
industriepraktijk te worden gezien. Hou zeker rekening met volgende basisprincipes:

• Oppervlakvoorbereiding voor het leggen van de ondervloer: 
 - De ondervloer (chape of houten vloer) dient droog, schoon en vlak te zijn alvorens de plankenvloer 
   gelegd wordt. 
 - Werk alle oneffenheden groter dan 2mm weg. 
 - Te hoge vochtigheid kan een negatieve invloed hebben op de vloer. De kritische waarde met  
   betrekking tot de vochtigheidsgraad van de ondervloer is voor:

     Betonnen ondervloeren 2%
     Houten ondervloeren 11%
     Anhydriet ondervloeren 0,5%

     Betonnen ondervloer:
Betonnen ondervloeren dienen droog, egaal (waterpas binnen 5mm in een omtrek van 3000mm 
en 3mm in 1800mm) en vrij van structurele gebreken te zijn. Verwijder los, schilferachtig beton 
door het er met de hand af te schrapen of schuur het op met korrel 20#3-1/2 schuurpapier. 
Kies een egalisatiepasta met hoge drukkracht (min. 2000N/cm²). Beton dient vrij te zijn van 
verf, olie, bestaande lijmen, was, vet, vuil, afdichtmiddelen en uithardingspasta. U kan deze 
stoffen chemisch of mechanisch verwijderen, maar gebruik onder geen beding afbijtmiddelen op 
oplosmiddelbasis. Oplosmiddelresten kunnen de juiste hechting van vloerlijmen aantasten. Het 
is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lijm, het beton en de planken goed hechten. Wanneer u 
twijfelt of de vloer voldoende droog blijft, moet u altijd een vochtisolerende folie aanbrengen. De 
naden dienen absoluut gesloten te zijn. Breng de folie tot achter de plint tot plinthoogte aan.

     Houten ondervloer:
Houten ondervloeren dienen goed vastgespijkerd of met schroeven vastgezet te zijn. Kies 
voor spijkers van het ringtype en verzonken schroeven. Zorg ervoor dat de houten ondervloer 
droog en structureel gaaf is (d.w.z. ondervloeren zonder losse planken, vinyltegels, of OSB-
platen of multiplex). De vochtigheidsgraad mag voor het leggen niet meer dan 11% zijn. Houten 
ondervloeren dienen vrij te zijn van verf, olie, bestaande lijmen, was vet, etc. Spaanplaat is geen 
geschikte ondervloer wanneer deze vastgespijkerd of geniet wordt, maar kan wel vastgelijmd 
worden. Wanneer de vloer op een bestaande houten vloer wordt geplaatst, leg hem dan haaks 
op de bestaande vloer. Op deze tussenvloer dient u een parketisolatie aan te brengen. Een 
ondervloertapijt van 3mm is hiervoor voldoende.

• Het vochtgehalte van de ondervloer dient te worden gecontroleerd aan de hand van een geschikte 
testmethode. Testresultaten dienen vastgelegd te worden.

• De importeur accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten in de vloer veroorzaakt door of in 
verband met de ondervloer of de ondergrond. Alle ondergronden dienen droog, schoon, structureel stevig 
en vlak te zijn.
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• Als installateur/eigenaar aanvaardt u alle verantwoordelijkheid voor de laatste kwaliteitscontrole van het
product. Voer die controle dus uit vóór het leggen van de vloer:

• Controleer de vloer nauwkeurig op kwaliteit, schade, afwerking, en vorm- of maatafwijkingen en
(extreme) kleurafwijkingen.

• Ga redelijk selectief te werk. Verwijder stukken met gebreken of snij ze af, ongeacht de oorzaak. Indien u
twijfels heeft over het materiaal met betrekking tot klasse, fabricage of fabrieksafwerking, begin dan niet
met leggen en neem onmiddellijk contact op met uw verdeler.

• Voorzie bij het bestellen van uw vloer minstens 5% extra als speelruimte voor het verzagen en
kleurschakeringen. Eventuele klachten over zichtbare afwijkingen worden niet meer behandeld na
plaatsing van de planken.

3. Voorbereiding van de installatie

• Zorg ervoor dat aan alle bovenvermelde condities voldaan is vóór u met de installatie begint.
• Zorg ervoor dat de kamertemperatuur bij de installatie tussen 18° en 20°C bedraagt en de relatieve lucht

tussen 50% en 60% ligt.
• Laat de vloerdelen in gesloten verpakking minimaal 3 dagen acclimatiseren in de ruimte waarin u ze

wenst te gebruiken. Op die manier kunnen de planken wennen aan de temperatuur in die kamer en wordt
de kans op vervorming van de planken achteraf aanzienlijk kleiner.

• Zet de delen nooit rechtop maar leg ze altijd horizontaal en vlak neer.
• Open eerst alle dozen en controleer op kleurverschillen. Zo kan u eventueel verschillende dozen mengen

om opvallende kleurschakeringen te vermijden.

4. Leginstructies

De vloer “zwevend” plaatsen:
Bij het zwevend verleggen van de vloer dient u altijd een dampremmende PE-folie (minimaal 0.15mm 
dik) te gebruiken en de naden met tape af te plakken. Hierop dient u een geluidsisolerende laag aan te 
brengen, dit materiaal heeft tevens een egaliserende werking. Begin het leggen tegen een lange, rechte 
wand. Voor vloeren met tand- en groefsysteem, leg het eerste deel met de groef tegen de wand aan. 
Voor vloeren met een clicsysteem, werk met de tand naar de wand gericht. Plaats tussen de muur en het 
vloerdeel een klosje met een dikte van 11 mm om de zwelnaad open te houden. Deze zwelruimte dient u 
rondom uw gehele vloer te hanteren, dus ook bij deurovergangen, buizen enzovoorts. 24 Uur nadat de 
totale vloer is gelegd, verwijdert u deze klosjes. Breng de watervaste PVAC houtlijm (D3houtlijm) 
puntsgewijs aan op de veer van het tweede deel. Veeg eventuele lijmresten direct weg met een droge 
doek, voor deze opgedroogd zijn. Voor vloeren met tand- en groefsysteem, leg het tweede paneel in het 
verlengde van het eerste paneel en schuif de veer en groef op de korte zijde in elkaar. Tik het tweede 
paneel aan, tot de naad volkomen gesloten is. Voor vloeren met clicsysteem schuift u met een zachte 
draaibeweging het tweede paneel in het eerste en slaat u het zachtjes aan met een blokje. Zaag het 
laatste deel van de eerste rij op maat. Maak de rij vol met het afgezaagde deel en begin een nieuwe rij 
met het resterende deel. De korte stukken van twee naast elkaar liggende rijen moeten zo ver mogelijk 
uit elkaar liggen. Het absolute minimum is 50cm, zo krijgt u een stabielere vloer. Zorg dat de eerste twee 
rijen kaarsrecht en goed aaneengesloten liggen. Controleer dit zorgvuldig met een strak gespannen 
touwtje boven de naad en u zult zien of de vloer recht ligt of krom. Tik met een aanslagklos en hamer de 
korte en lange zijden voorzichtig in elkaar. Sla nooit met het gereedschap rechtsreeks op de veer of 
groef. De laatste rij plaatst u door delen in de lengterichting op maat te zagen. Met behulp van een 
aanslagijzer drukt u de delen van de laatste rij op hun plaats.
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De vloer “vast” leggen:
Zandcementdekvloer: 
Ga na of de chape van goede kwaliteit is. Dat betekent dat er een stevige cementchape is die bestaat 
uit +/- 300 à 320 kg cement per m³ zand. Indien dat het geval is kunnen de vloerdelen onmiddellijk op de 
chape verlijmd worden. Vraag bij twijfel raad aan uw verkooppunt. Is de kwaliteit van de chape niet goed, 
dan dient u platen (multiplex, osb – plaat van 12 of 18 mm, geen vezelplaat) als tussenvloer te gebruiken. 
Verlijm de spaanplaat op de vloer en spijker ze in banen van 15cm (horizontaal en verticaal) vast in de 
zandcementdekvloer. U dient de platen in halfsteensverband te leggen.

Mocht de zandcementdekvloer van een erg slechte kwaliteit zijn, dan dient u de platen in het beton 
te pluggen. Lijmen is dan niet noodzakelijk. De vloerdelen kunnen vervolgens vol verlijmd worden op 
de nu ontstane spaanplaat ondervloer (aan de onderkant van de delen gelijkmatig en volledig de lijm 
aanbrengen, niet in tand en groef en kopse kanten) met parketlijm. Tijdens het lijmen moeten om de 
meter de vloerdelen met een nageltje aan de langskant schuin vastgenageld worden om te voorkomen 
dat ze verschuiven voor het uitharden van de lijm.

Zwelnaad:
Omdat de vloer net als elke houten vloer “leeft”, bestaat de mogelijkheid dat deze bij een wisselend 
klimaat toch nog iets uitzet of krimpt. Dit is een natuurlijk proces waar u rekening mee moet houden, maar 
indien de in punt 1 opgegeven waarden gerespecteerd worden is er geen gevaar voor uw parketvloer. 
De vloer dient daarom vrij van wanden, dorpels, buizen, enz. gelegd te worden. Tevens dient een 
zogenaamde zwelnaad van ca. 11 mm aangehouden te worden. De zwelnaad kan later met een platte of 
opstaande plint of een dilatatiestrip worden afgedekt.

Bij verwarmingsbuizen kan de zwelnaad worden afgedekt met een rozet. Omdat in verschillende ruimtes 
verschillende temperaturen/ klimaten kunnen heersen en omdat bij “doorleggen” de oppervlakte al snel te 
groot wordt, kan het mis gaan met de vloer door het werken van het materiaal als u deze doorlegt zonder 
drempel of dilatatie. Is de vloer breder dan 6 meter en /of langer dan 12 meter, dan moet tevens een 
zogenaamde dilatatie toegepast worden. Hiermee worden bij grotere vloeren de “maatwisselingen” op de 
juiste wijze opgevangen.

5. Vloerverwarming

Lalegno® vloerdelen hebben een uiterst stabiele constructie en zijn geschikt voor het plaatsen op 
vloerverwarming. Voor het leggen van een houten vloer op vloerverwarming zijn speciale regels waaraan 
u zich dient te houden. Zo is het type vloerverwarming van belang, het type ondervloertapijt en ook het 
type parket. Wij raden u te allen tijde aan te overleggen met uw aankooppunt voor u een parketvloer 
aankoopt. Aangezien parket installeren op vloerverwarming moet gebeuren op een professionele manier 
met inachtneming van bepaalde voorschriften al naargelang het type vloerverwarming ligt de volledige 
verantwoordelijkheid bij de installateur.
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6. Onderhoudtips

• Denk om de luchtvochtigheid (tussen 50% en 60%) van uw woning.
• Zand en vuil werken als schuurpapier. Verwijder daarom zand en vuil met een zachte bezem of 

stofzuiger.
• Zorg bij inloop van buiten altijd voor een goede mat.
• Voorzie poten van meubelen van vilten doppen om beschadigingen te voorkomen.
• Neem de vloer nooit te vochtig af.
• Controleer voor het reinigen of de onderhoudsproducten die u wil gebruiken samengaan met de 

afwerkingsolie of lak van uw vloer.
• Bepaalde vloeren hebben na plaatsing een passende onderhoudslaag nodig: raadpleeg uw verkooppunt 

of kijk op www.lalegno.be voor meer informatie.

7. Reparaties uitvoeren

Lalegno-vloeren zijn zeer sterk, maar als er toch iets mis zou gaan, kan u een vloerpaneel altijd repareren.
Stel de diepte van uw cirkelzaagmachine zorgvuldig in zodat ze overeenkomt met die van de plank die u 
moet vervangen. Zaag middenin het beschadigde deel en zorg ervoor dat u 2 cm van de kant van het paneel 
wegblijft! Breek handmatig het beschadigde deel weg. Verwijder de veer van de nieuwe plank zowel aan de 
lange als aan de korte zijde. Breng aan de onderzijde van de nieuwe plank montagekit aan en druk ze stevig 
op haar plaats.

8. Opslag

• Als u zelf de vloerdelen voor langere tijd opslaat, moet dit in elk geval in gesloten verpakking en bij 
kamertemperatuur.

• De opslagruimte dient een gemiddelde relatieve vochtigheid te hebben van tussen 50% en 60%. 
U mag de vloerdelen niet opslaan in een ruimte met een te hoge vochtigheid. De luchtvochtigheid kan 
gemeten worden met een Hygrometer. Voor meer informatie over luchtvochtigheid, raadpleeg onze 
website: www.lalegno.be.

9. Let op!

Deze leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat 
individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, 
kan deze instructie niet bindend zijn.




