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Belangrijke informatie

• De vloer dient minimaal 24 tot 48 uur geacclimatiseerd te zijn in de ruimte waar de vloer komt te liggen.
• In grotere ruimtes moet de vloer in kleinere delen met uitzettingsvoeg worden gelegd.
• De afstand tussen muren en andere permanente bouwelementen (zoals pilaren en 

keukeneilanden) dient ongeveer 5 mm te zijn.
• Plaats nooit hele zware meubels, zoals kookeilanden of kasten, op de vloer.
• Het binnenklimaat moet een temperatuur tussen de 15-23°C hebben en de luchtvochtigheid een  

percentage van 30-60%.
• Volg altijd de eisen en specificaties van de vloerfabrikant met betrekking tot de 

voorbereiding van de ondervloer.

1. Startdriehoeken maken

Neem B-stroken en A-stroken en 
plaats ze als zoals hierboven 
aangegeven.

Let op! Het aantal stroken hangt 
af van de breedte van de plank.

Plaats de stroken nauwkeurig en 
in de volgorde van de nummers op 
de stroken. Controleer de voegen 
tussen alle stroken die gelegd 
worden.

Let op! Er mag geen 
uitstekende rand voelbaar zijn.

Zaag de diehoek volgens de 
aangegeven lijn. Afhankelijk van 
het soort zaag dat je gebruikt, kan 
het handig zijn om de driehoek te 
demonteren voordat deze gezaagd 
wordt.

Let op! Bewaar het overschot (on-
der de lijn) voor de installatie van 
de laatste rij.

2. Opmeten van de ruimte

Bepaal de muur waar u de installatie wilt beginnen. 
Markeer het midden van de ruimte.
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3. Het aantal driehoeken berekenen

Meet de afstand tussen de twee rechte lijnen. Deel dit getal door twee, dit is de X-maat.

L + X
Y

=
Juiste hoeveelheid
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Teken de installatie lijn. Begin in het midden van 
de ruimte. Trek de lijn evenwijdig met de X-maat 
als afstand.

Bereken het aantal benodigde startdriehoeken met 
de formule hierboven. Rond dit af naar boven in 
hele getallen!

4. Het leggen van de vloer 5. Voltooien van de startrij

Leg de driehoeken met de lange zijde naar de
beginmuur toe. Plaats de punt van de middelste 
driehoek precies op de installatie lijn. Zorg ervoor 
dat de ondervloer vooraf is gelegd en dat de 
installatie lijn zichtbaar blijft.

Let op! Gebruik wiggen voor de uitzettingsvoeg.

Zaag nu de afstanden C-D en E-F van de 
overgebleven driehoek(en) en plaats deze.

Let op! Indien je een oneven aantal driehoeken hebt 
berekent, leg dan de buitenste twee driehoeken opzij. 
Indien je een even aantal driehoeken hebt berekent, 
leg er dan een opzij.



Patroon verder leggen

Plaats A-stroken om alle driehoeken met elkaar te 
verbinden. De verbinding tussen de A-strook en de
driehoek moeten zorgvuldig worden gecontroleerd.
Er mag geen uitstekende rand voelbaar zijn.

Zaag het meest linkse stuk zo af zodat het in de 
kamer past. Houd rekening met een uitzettingsvoeg.
Controleer aan de hand van de stippellijnen of de 
vloer recht ligt. Herhaal die meting met de liniaal 
stapsgewijs gedurende het hele proces. Eventuele 
afwijkingen moeten worden gecorrigeerd (zie onder-
staande schema’s). Blijf controleren of de vloer recht 
ligt.
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Controleer aan de hand van 
de horizontale stippellijn of 
de vloer recht ligt.

Controleer aan de hand van 
de horizontale stippellijn of 
de vloer recht ligt.

Plaats B-stroken en zaag het meest rechtse stuk op 
maat.

Het leggen van de laatste rij

Deze afwisselende plaatsing van A-stroken en 
B-stroken wordt door de hele ruimte voortgezet.
Het is belangrijk om regelmatig te controleren of:
• Alle wiggen op hun plaats blijven.
• Alle voegen gesloten zijn en de stroken in elkaar 

vergrendeld zijn.
• De installatie lijn nog aangehouden wordt.
• De bovenkanten van de stroken in een lijn recht 

blijven en loodrecht op de installatie lijn staan.
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Overtollige stukken van de startdriehoeken:
Haal het overtollige materiaal van de startdriehoeken 
uit elkaar. Gebruik het om de tussenruimtes naar 
de afwerkmuur te dichten. Gebruik de reststukken 
van de stroken 1, 2 etc. achtereenvolgens en zaag ze 
indien nodig op maat.



Installatie rondom radiator

B

A
B

A

Ontmanteling van geïnstalleerde strook

Als bijsnijden niet mogelijk is

Boor gaten die twee keer groter zijn dan de diameter 
van de buizen. Verwijder een stuk van de strook met 
een mes of een zaag. Leg de strook aan de ene kant 
van de buizen en het verwijderde stuk aan de 
andere kant.

Verwijder het verbindingselement volgens de  
afbeelding. Gebruik een toepasbare lijm om de 
stroken te verbinden. Druk wiggen tussen de  
verlijmde strip en de muur.

Wanneer een strook geklikt is, is het 
niet mogelijk deze met de hand op te 
pakken. Gebruik de 5G-demontagepin 
samen met het guilding-blok om de 
strip te demonteren.

Steek de 5G-demontagepen in het 
gat van het geleidingsblok. Plaats 
het geleidingsblok in de groef van 
de strip.

Duw de 5G-releasetool naar voren. De 
5G-demontagepen duwt de flexibele 
tong terug en laat de strook los voor 
demontage.

Nu is het eenvoudig om de strook 
aan de lange zijde op te tillen.
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