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Voorbereiding en geschiktheidstest

ter Hürne ontwerp-vinylvloeren bestaan uit 
 thermoplastische materialen, die onderhevig zijn aan 
temperatuurgerelateerde maatveranderingen. Afhankelijk 
van de inbouwsituatie en gebruik kunnen wij vanwege 
thermische  voorwaarden geen voegvormingen resp. 
 vervormingen aan beide oppervlakken uitsluiten Daarom 
moet van tevoren worden bekeken of de vloer zwevend 
gelegd of volledig verlijmd met de ondergrond moet 
worden aangebracht. Voor speciale toepassingen, zoals 
bijv. voor commercieel gebruik of ruimtelijke situaties met 
hoge puntbelastingen en het gebruik op 
vloerverwarmings systemen, adviseren wij volledige 
verlijming om mogelijke voegen en vervormingen voor te 
komen of te beperken. 

1) Leesdeze leginstructie vóór de montage geheel door.

2) Let erop dat alle planken binnen een montageopper-
vlak uit de dezelfde batch komen, om mogelijke 
 batchafhankelijke kleurnuances voor te komen. Houdt u 
er ookbij eventuele nabestellingen  rekening mee. Het 
 batchnummer vindt u op het etiket van elke doos. 

3)  om het materiaal te acclimatiseren leg de pakketten 
48 uren lang ongeopend bij 20°C en 40-60% luchtvoch-
tigheid horizontaal in het midden van de kamer en niet 
voor het raam.

4) Gebruik originele toebehoren van ter Hürne bij de 
 montage.

5) Voor ondervloeren zonder vloerverwarming:
Vóór de montage moet een vochtproef (CM-meting) door 
een gespecialiseerde installateur worden uitgevoerd en 
geregistreerd. Het  restvochtigheid van een calciumsul-
faatdekvloer mag niet meer dan maximaal 0,5% CM 
bedragen, voor cementdekvloer max. 2,0% CM.

6) Voor ondervloeren met vloerverwarming:
Vóór de montage moet een vochtproef (CM-meting) door 
een gespecialiseerde installateur worden uitgevoerd en 
geregistreerd. Het restvochtigheid van een calciumsul-
faatdekvloer mag niet meer dan maximaal 0,3% CM 
bedragen, voor cementdekvloer max. 1,8% CM.

7) De ondervloer moet droog, vlak, schoon en draag-
krachtig zijn. Oneffenheden van  de ondergrond, die 
groter dan 2 mm
per meter zijn, moeten met een egalisatiemiddel gecom-
penseerd worden. Bij een niet-naleving kan dit leiden tot 
een onbevredigende algemene indruk en open voegen 
alsmede vertanding. 

8) Installatie op bestaande vloerbedekkingen : de monta-
ge op gladde tegels is toegestaan, indien de tegels 
dezelfde hoogte hebben en de breedte en diepte van de 
voeg niet groter is dan 3 mm. Als de voegen groter zijn 
dan hier aangegeven, bevelen wij een afsmeren van de 
tegels aan. 

De montage op textiele ondergronden (bijv. tapijten) en 
op los gelegde oude vloerbedekking is niet toegestaan. 
 Verwijder deze bekledingen vóór montage en bereid de 
ondergrond voor. Bij niet genoemde ondergronden graag 
contact opnemen met uw handelspartner.

9) De planken mogen noch geschroefd noch gespijkerd 
(vastgezet) worden.

10) De onderconstructie moet draagkrachtig zijn; vooral 
bij een balkenlaag-constructie met vloerplaten mag  de 
 vlakteniet   na veren.

11) Vóór en tijdens de montage moeten de vloer-elemen-
ten grondig op materiaalfouten gecontroleerd worden. 
Planken met zichtbare gebreken of beschadigingen 
mogen niet gemonteerd worden. Gemonteerde goederen 
zijn van reclamaties uitgesloten.
 
12) Deze vloer is niet voor de montage in douches, 
publieke wasruimtes en sauna’s geschikt.

13) Benodigd gereedschap o.a. Cutter-mes, trekijzer, 
slagblok en hamer (of een kunststof hamer zonder 
slagblok gebruiken).

14) De ideale temperatuur voor de montage bedraagt 
+20 °C. De temperatuur moet tijdens de montage niet 
onder +18 °C en niet boven +28 °C liggen. Om materiële 
veranderingen/beschadigingen voor te komen, moet bij 
de montage in zones met sterk zonlicht voldoende 
schaduw worden aangebracht.

15) De vloer is geschikt voor geklimatiseerde en bescha-
duwde wintertuinen. Er moeten altijd verglijkbare ruimte 
voorwaarden (rel. luchtvochtigheid, temperatuur, enz.) 
zijn dan in het woonbereik of zoals in punt onderhoud en 
gebruik beschreven.

Leginstructie 

Zwevende montage met LOCKitEASY
- LVT design vloer Perform
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Volledige verlijming 

De design-vinylvloer kan naar gelang over het gehele 
oppervlak verlijmd worden, in bepaalde ruimtes (bijv. 
vochtige ruimtes) is het absoluut noodzakelijk om de 
design-vinylvloer volledig te verlijmen.

Voor de volledige verlijming uitsluitend de design-vinyl-
vloerlijm van het toebehorenprogramma van ter Hürne 
gebruiken en alle algemene aanwijzingen van de
lijmfabrikant in acht nemen. 

Een uitgebreide leginstructie voor de volledige verlijming 
vindt u op: www.terhuerne.com

Montage met LOCKitEASY

16) Leg altijd plankenrij voor plankenrij. Zorg er daarbij 
voor dat u de planken in de richting van het binnenko-
mende licht ( raamrichting smalle kant van de planken) 
legt. Zijn er meerdere ramen, dan op het grootste raam 
oriënteren. Begin bij de montage van de planken van links 
naar rechts. De veerzijde is naar de muur gericht. Deze 
moet afgezaagd worden. 

17) Gebruik voor een homogeen oppervlak de goederen 
uit verschillende kartons. Let erop dat de ontwerp-struc-
tuur bij naast elkaar liggende planken verschillend is. 

18) Eerste plankenrij: Houdt tot alle muren en stevige 
componenten een afstand van 10 mm aan. 

19&20) Let erop dat als u begint te leggen de zijden met 
groef van beide vloerdelen naar buiten wijzen. Wanneer 
een zijde met groef van een vloerdeel naar binnen en de 
andere zijde met groef van het tweede vloerdeel naar 
buiten wijst, is leggen onmogelijk.

21) Bepaal het midden van de ruimte (A-A) en leg daar-
mee de middellijn van de ruimte vast (stippellijn)

22) Snijd in een hoek van 45° de onderkant van de kopse 
kant af. Let erop dat de zijde met de groef naar buiten 
wijst. De snijkant ligt parallel met de wand (op een 
afstand van 10 mm) en vormt het begin van de legrij.

23) Meet het midden van de kopse kant (korte zijde van 
het vloerdeel) uit en teken het midden van de kopse kant 
af. Dit punt moet exact op de middellijn (gestippeld) van 
de ruimte liggen. De top van het vloerdeel bepaalt de 
installatielijn (doorgetrokken lijn).

24) Plaats nu het tweede vloerdeel onder een hoek in de 
kopse kant van het eerste vloerdeel en druk dit omlaag. 
Let erop dat de kopse kant in lijn ligt met de lange zijde 
en niet oversteekt. Beide vloerdelen liggen nu in een hoek 
van 90° ten opzichte van elkaar.

25) Ga verder op de manier zoals onder 24) beschreven. 
Let erop dat de legrichting op de installatielijn blijft.

26) Ga verder met het leggen totdat de eerste 
beide rijen zijn gelegd.

27 & 28) Start met een nieuwe rij en leg deze 
nu in de tegenovergestelde richting. Let erop 
dat de zijde met de groef van beide vloerdelen naar 
binnen wijst.

29) Plaats nu het nieuw vloerdeel in een hoek aan de 
lange zijde van het reeds gelegde vloerdeel . Schuif het 
tot kort voor de kopse kant en druk het vloerdeel omlaag. 
Sla het vloerdeel nu met haar kopse kant met behulp van 
een trekijzer (of slagblok) in de groef van de lange zijde.

30) Ga verder met het leggen totdat ook de derde rij is 
gelegd.

31) Plaats nu de nieuwe vloerdelen in een hoek aan de 
lange zijde van de reeds gelegde vloerdelen. Schuif het 
tot kort voor de kopse kant en druk het vloerdeel omlaag. 
Sla de vloerdelen nu met hun kopse kanten met behulp 
van een trekijzer (of slagblok) in de groef van de lange 
zijde.

32 & 33) Ga verder met het leggen totdat alle verdere 
rijen zijn gelegd. Let erop dat de laatste rijen op een 
afstand van 10 mm van de wand liggen.

34 & 35) Vul nu de overblijvende plekken op. Beginnend 
van buiten naar binnen.40) Verwarmingsradiator: Voeg 30 
mm toe aan de diameter van de buis en markeer de 
zaagmarkering. Boor de gaten en scheid de plank in het 
midden van de boorgaten. Lijm de gelegde plank met een 
beetje lijm op de verbindingsplaats.

36) Verwarmingsradiator: Voeg 30 mm toe aan de diame-
ter van de buis en markeer de zaagmarkering. Boor de 
gaten en scheid de plank in het midden van de boorga-
ten. Lijm de gelegde plank met een beetje lijm op de
verbindingsplaats.

37) Deuren: Markeer met behulp van een omgedraaide 
plank de zaagmarkering. Pas het deurkozijn overeenko-
mend aan.

38) alle overgangs- en uitzettingsvoegen moeten worden 
overgenomen. Bij een totale oppervlakte van meer dan 10 
x 15 m en in deuropeningen en overgangen naar ruimtes 
moet een dilatatievoeg ingewerkt zijn. 

39) Dek de dilatatievoeg met een geschikt profiel af (ter 
Hürne-toebehoren).

40) Monteer de bevestigingen voor de plinten op een 
afstand van ca. 40-50 cm (ter Hürne-toebehoren).

Bij de montage van bijv. plinten, overgangs-/afsluitpro-
fielen of deurkozijnen mogen de strips, profielen, deurko-
zijnen of soortgelijke elementen nooit op de vloerbedek-
king worden bevestigd of vastgeklemd.
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Demontage met LOCKitEASY

41) Scheid de afzonderlijke planken door dat ze aan de 
kopse kant tegenovergesteld en vlak uit elkaar gescho-
ven worden.

Onderhoud en gebruik

42) Geen  fixatie van de vloer door zware voorwerpen 
zoals waterbedden, keukenunits, open haarden, aquari-
ums, enz. 

43) Breng onmiddellijk na de installatie viltglijders aan op 
alle verplaatsbare meubels. Gebruik alleen soft-stoelwie-
len (type W). Bescherm uw vloer tegen drukplekken en 
krassen door puntbelastingen (bijv. hoge hakken) of 
beschadigingen (bijv. door nagels van uw huisdieren) te 
vermijden. 

44) Leg vuilmatten in de entreepartij.

45) Reinig en verzorg de vloer alleen met een bezem, 
 stofzuiger of een vochtige, goed uitgewrongen doek. 
Gebruik a.u.b. geen stoomtoestel (212 °F, 100 °C). 
Vermijd staand water op de vloerbedekking. 

46) Gebruik alleen reinigings- en onderhouds-
middelen uit het ter Hürne-assortiment. Let bij 
het gebruik op de  aanwijzingen op het produc-
tetiket.

47) Zorg voor een constant ruimteklimaat van 20 °C en 
40-60% luchtvochtigheid.

48) Let bij het gebruik van vloerverwarming op dat er 
geen warmteopstuwing onder overdekte oppervlakken 
(bijv. tapijten) optreedt. Onder het tapijt  mogen niet meer 
danmax. 27 °C heersen.

49) De oppervlaktetemperatuur mag door gebruik van 
een vloerverwarming 27° C  niet overschrijden. Voorkom 
directe zon instraling door het toerijkend schaduwen van 
uw vloer.

50 & 51) Niet toegestaan is de opbouw op een onder-
vloer, waarin vloerverwarming alleen in bepaalde gedeel-
ten aanwezig is.

Onze toepassingstechnische aanwijzingen in woord en geschrift, 
in het algemeen, in de  montageinstructies,  technische informatie 
en alle brochures zijn  gebaseerd op  ervaring en naar beste weten 
opgesteld, maar zijn  vrijblijvend. Vanwege de veelzijdigheid van 
de  toepassingsmogelijkheden is de weergave van alle details niet 
mogelijk. Daarom kunnen hieruit geen  verplichtingen en aansprakeli-
jkheid door ter Hürne overgenomen  worden. De aanwijzingen kunnen 
op elk moment zonder  aankondiging aan de technische vooruitgang 
aangepast worden.


