
Benodigd gereedschap:
• scherp vlak mes voor de ondervloer
• zaag (decoupeer- of tafelzaag)
• potlood
• meetlint of liniaal
• winkelhaak of zwaaihaak
• afstandhouders (of restmateriaal van de vloer)
• aanslagblok

Laat de vloerdelen minimaal 48 uur, in de ruimte waar gelegd gaat worden, vlakliggend acclimatiseren. De 
luchtvochtigheid in de ruimte dient bij acclimatisering tussen de 40 en 70% te zijn en de temperatuur boven de 18 
C°. Controleer de delen op fouten en gebreken alvorens met leggen te beginnen. Reclamaties achteraf zijn niet 
mogelijk, ook niet op fouten die geacht worden vooraf zichtbaar te zijn. 

De ondergrond dient altijd vlak, drukvast, egaal, droog en schoon te zijn. Een maximaal hoogteverschil van 2 mm 
per strekkende meter is toegestaan. Wordt dit maximum overschreden dan is egaliseren verplicht. Kamerbreed tapijt 
dient verwijderd te worden, evenals lijmresten op de ondergrond. 

De kamertemperatuur dient tussen de 18 en 25 C° te zijn, de luchtvochtigheid tussen 50 en 65%.

Meet middels een carbidmeting het vocht in de ondergrond. Dit mag niet meer dan 1,8% CM% zijn. 
- zand / cement:  < 1,8 CM%
- anhydriet:  < 0,3 CM% 

Installatie op een vloerverwarming/koelingsysteem is toegestaan, deze moet dan wel aangebracht zijn conform 
de voorschriften van de leverancier.  Voor de montage dient de vloerverwarming naar 15°C teruggebracht te 
worden. Volg hiervoor het opstookprotocol volgens BA Richtlijn 2.1 (http://www.bedrijfschapafbouw.nl/index.
cfm?page=publicaties). Na montage langzaam de temperatuur, maximaal 2 graden per dag, verhogen tot een 
oppervlaktetemperatuur van maximaal 26°C.

Laminaatvloeren dienen zwevend, op een juiste ondervloer gelegd te worden en mogen nimmer vastgelijmd of 
genageld worden. Raadpleeg de dealer voor een juiste ondervloer of kijk op www.dejuisteondervloer.nl. 
De ondervloer dient in ieder geval drukvast, stabiel, dampdicht en van hoge densiteit  te zijn. Gebruik een juiste 
ondervloer met voldoende dampdichtheid (Sd > 75m). Leg de ondervloer strak en naadloos en laat deze circa 2 cm 
tegen de wand opstaan. Plak naden af indien de ondervloer geen overlap heeft. 
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Meet de breedte van de ruimte om te bepalen wat de breedte van de eerste rij moet zijn om symmetrisch de vloer in de 
ruimte te verdelen.  
Probeer met een stukje ondervloer en laminaatstrook of de deuren nog gemakkelijk openen. Is dit niet het geval dan 
dient u de deuren aan de onderzijde in te korten tot er een speling van tenminste 3-5 mm is. 

Begin met de eerste rij in de ruimte, met de tand/veer naar de muur. Schuif de panelen horizontaal in elkaar, niet 
klikken. Leg zo de eerste rij. 
Zorg dat overal rondom bij muren, radiatoren, kozijnen etc. een vrije ruimte van minimaal 10 mm vrijgehouden wordt. 
Is de lengte of breedte echter langer dan 10 meter, dan dient de vrij te houden ruimte dienovereenkomstig aangepast te 
worden of breng een dilatatie(expansie)voeg aan. 

Kort het laatste deel van de eerste rij in middels een zaag. Het overgebleven stuk kan als begin voor de tweede rij 
gebruikt worden. Zorg dat de reststukken die gebruikt worden minimaal 30 cm lang zijn. De delen worden onder een 
hoek van circa 30 graden op de lange zijde in elkaar geklikt. 

Zorg er voor dat de kopse verbindingen tussen de rijen minimaal 40 cm uit elkaar liggen. 

De kopse kant is voorzien van een kunststof kliksysteem dat met de duimen aangedrukt en in elkaar geklikt moet 
worden.  Elke keer dat een vloerdeel gelegd is, zowel de kopse- als de lange zijde rustig aankloppen met een 
aanslagblok en rubberen hamer. Hiermee worden minimale naden voorkomen. Reclamaties achteraf zijn hierop niet 
mogelijk. 
Leg de vloer volledig en zorg dat het laatste paneel ook minimaal 10 mm van de muur blijft. Zorg dat de breedte van 
de laatste rij panelen na afsnijding minimaal 5 cm is. Bij demontage van de vloer de delen altijd horizontaal uit elkaar 
schuiven.

Nadat de vloerdelen gelegd zijn, stof- en vetvrij maken. De laminaatvloer is voorzien van Isowax om kraken tegen 
te gaan en tevens de vloer tegen vochtindringing te beschermen. Deze Isowax is vettig en dient direct na de montage 
verwijderd te worden middels een juiste ontvetter (bijv. afwasmiddel Dreft/Dubro). Indien niet goed ontvet wordt, vormt 
zich laag op laag en wordt de vlekvorming steeds erger. Gebruik geen andere middelen want die ontvetten niet goed 
en een ongewenste waas blijft dan achter. 
Als laatste kunnen de plinten en profielen ter afwerking aangebracht worden. 

MONTAGE

Montage, onderhoud en garantieLAMINAAT MET MEGALOC

1

2

6

5

4

3

ONDERHOUD
Laminaatvloeren zijn kant en klaar afgewerkt en hebben weinig onderhoud nodig. Voor het dagelijks onderhoud kunt u de vloer vegen en/of 
stofzuigen. Maandelijks reinigen middels een uitgewrongen doek met lauw water en laminaatreiniger. Let op mogelijke gladheid na het vochtig 
reinigen van de vloer. Vermijd het gebruik van te veel water. Gemorst water zo snel mogelijk opdoen. Om krassen te voorkomen adviseren wij een 
droogloopmat bij binnenkomst en beschermviltjes onder de meubelen.

GARANTIE
De garantietermijn bedraagt het aantal jaren zoals op de verpakking aangegeven staat. De garantie geldt slechts met betrekking tot productiefouten, 
niet op gebruiks- en montagefouten en is steeds pro rato. Het recht op garantie vervalt bij het niet in acht nemen van de montage- en 
onderhoudsinstructies en geldt enkel voor de eerste gebruiker. Iedere aanspraak op garantie moet schriftelijk binnen 8 dagen na vaststelling gebeuren. 
Het aankoopbewijs, voorzien van de datum van aankoop en de naam van de dealer dient als garantiebewijs. Raadpleeg bij twijfel uw dealer.


