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VOOR AANVANG VAN HET LEGGEN DIENT 
U DEZE LEGINSTRUCTIE NAUWKEURIG DOOR TE
LEZEN EN DEZE TIJDENS HET LEGGEN TE VOLGEN. 

DE GARANTIE VERVALT INDIEN DE VLOER NIET
VOLGENS INSTRUCTIE IS GELEGD.

Vóór het leggen dienen de delen in gesloten verpakking,
horizontaal, 48 uur in de kamer te worden opgeslagen om te
acclimatiseren. De vloer dient gelegd te worden bij een
kamertemperatuur van minimaal 18 en maximaal 29ºC.

Controleer voor het installeren altijd alle panelen, bij daglicht,
op eventuele defecten en kleur- of glansverschillen. 

Beschadigde of onjuiste panelen mogen niet verwerkt
worden. Indien toch in de vloer geplaatst vallen deze buiten
de garantie. Controleer ook of de groef van het clickprofiel
vrij is van vuil.

Voor het beste resultaat adviseren wij u om altijd minimaal 2
pakken te mixen tijdens het leggen om herhalingen in het
patroon te voorkomen. Tevens verdient het de voorkeur om
per ruimte materiaal te verwerken uit dezelfde charge.

Wanneer vaste randafwerking niet of extreem moeilijk te
verwijderen is kan dit blijven zitten. Met kwartronde lijstjes
kan dan eventueel de expansieruimte worden bedekt.

Aanbevolen gereedschappen, materiaal 
en toebehoren
• Veger en / of stofzuiger
• 3-5 mm afstandblokjes 
• Rolmaat
• Potlood
• Meethaak / liniaal
• Stanleymes
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Geschikte typen ondervloeren en 
vloer voorbereiding
De dekvloer of ondervloer moet altijd vlak, droog, schoon
en stevig (niet verend) zijn. Tapijt, spijkers / nietjes of
lijmresten moeten worden verwijderd en de vloer moet
geheel schoon zijn voor optimale installatie. 
De ondervloer moet nauwkeurig worden gecontroleerd op
vochtproblemen. Pure Allure Locking is waterbestendig
maar GEEN vochtwerend product. 

Eventuele vochtproblemen moeten worden opgelost voor
installatie. 

Het maximaal toelaatbaar vochtgehalte van de ondervloer is:

Zand / Cement   < 2,5%

Anhydriet < 0,5%
Koudbitumen < 2%

Om te controleren of de vloer vlak is (ZEER BELANGRIJK)
adviseren wij u een rei (lange lat, meestal van aluminium)
te gebruiken. Wanneer de dekvloer of ondervloer
oneffenheden van meer dan 3 mm per meter heeft, dan
dient de dekvloer / ondervloer voor aanvang van de
installatie geëgaliseerd te worden!

Installeer Pure Allure Locking NIET op bestaande kurk- en
tapijtvloeren of op een ondervloer dikker dan 1,5 mm.  

Dit product is niet geschikt voor buiten toepassingen zoals
veranda’s, sauna’s of ruimtes die kunnen overstromen. Wij
raden u aan om niet te installeren in ruimtes of woningen
zonder klimaatbeheersing. Langdurige blootstelling aan
direct zonlicht kan op lange termijn schade veroorzaken
aan uw vloer.

Pure Allure Locking kan uitstekend gelegd worden in
combinatie met elektrische vloerverwarming of op basis
van warm water. 

De vloerverwarming moet ten minste één week voor de
installatie van de vloer ingeschakeld zijn om de juiste
temperatuursinstelling te bereiken. De temperatuur van de
vloer mag niet boven de 30ºC (85ºF) komen tijdens en na
installatie. De vloerverwarming moet minimaal 15 mm
(½”) onder de Pure Allure Locking vloer komen te liggen.
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ALGEMENE LEGINSTRUCTIE 
Van de panelen die u gaat gebruiken
voor de eerste rij dient de tong (veer)
verwijderd te worden. Gebruik uw
stanleymes om de tong (veer) netjes af
te snijden.

Begin met het leggen van de eerste rij
in de hoek van de kamer aan uw
linkerhand wanneer u naar de muur
kijkt. Gebruik afstandblokjes om een
dilatatieruimte van 3-5 mm tot de
muur aan te houden. 
Dit is voornamelijk bedoeld om te
zorgen dat de gehele vloer haaks
komt te liggen en te voorkomen dat 
er tegen schuine / niet-haakse muren
wordt aangelegd.

Figuur 3: Leg de eerste rij in een rechte
lijn en klik de korte zijde evenwijdig in
elkaar. Duw de korte zijde van het
profiel onder een hoek van ongeveer
25° in de groef en druk het paneel
naar beneden. Duw eventueel het
paneel stevig tegen het reeds liggende
paneel en de verbinding moet nu stevig
passend zijn.

Ga op dezelfde manier door met het
leggen van de eerste rij tot u bij het
laatste gedeelte bent aangekomen.

Draai het paneel 180º om, met zichtzijde boven, leg het
deel naast de eerste rij en pas het laatste gedeelte door
de juiste afstand te merken. Snij daarna het reststuk af.
Plaats het eindstuk zoals in afbeelding 4.

Voor een mooie natuurlijke uitstraling adviseren wij u om het
reststuk van rij 1 als beginstuk van de volgende rij te
gebruiken, mits het reststuk minimaal 30 cm lang is. Probeer
dit ook continue bij de volgende rijen (zie figuur 5).
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Figuur 6: Om met het plaatsen van de
tweede rij te beginnen draait en duwt u
de veer in de groef van de lange zijde
onder een hoek van ongeveer 25º.
Wanneer u daarna het paneel naar
beneden duwt, zal hij op zijn plaats
klikken. Eventueel met de vlakke hand
nogmaals na duwen om het paneel exact
in de clickverbinding te krijgen.

Plaats het volgende paneel eerst, zoals in
figuur 3 en 6 aangegeven, in de korte
zijde. Daarna het paneel iets opnemen 
(tot de hoek van 25º) en in de lengte
weer in de verbinding klikken, zoals
weergegeven in figuur 7.

Om de laatste rij panelen te plaatsen dient
u meestal de breedte in te korten. Ga als
volgt te werk: leg een paneel bovenop de
vorige rij met de veer naar de muur. Leg
een ander paneel op zijn kop en gebruik
de meetlat. Vergeet niet de 3-5 mm
dilatatie ruimte aan te houden. Snij het
paneel op maat en plaats de laatste rij
(zie figuur 8).

Figuur 9: Deurposten en verwarmingsbuizen
hebben ook altijd wat expansieruimte nodig.
Snij eerst het paneel op de juiste lengte.
Plaats daarna het paneel naast het object en
teken de juiste passing af. Snij daarna de
panelen op maat.

Figuur 10: Deurposten kunnen eventueel
ook op maat gezaagd worden om de
vloer er onder door te leggen.

Bewaar altijd enkele panelen om later eventueel beschadigde
delen te kunnen vervangen. Bij het vervangen van een
paneel: snij met behulp van een stanleymes langs de lange
zijde van het slechte paneel en neem het paneel eruit. Neem
vervolgens het reservepaneel en verwijder de tong (mes) en
groef aan de lange zijde met behulp van een stanleymes. De
tong (mes) en groef aan de korte zijde kunnen blijven zitten.
Leg het paneel vervolgens op zijn plek en klik de korte zijden
in elkaar.
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verzorging 
& onderhoud
Gefeliciteerd! U heeft zojuist Pure Allure Locking geïnstalleerd.
Uw nieuwe elastische vloer is geproduceerd volgens de
hoogste kwaliteitsnormen en voorziet u van een levenlang
woonplezier. Hoewel Pure Allure Locking één van de
gemakkelijkste vloeren in onderhoud is, verdient het voorkeur
de aanbevelingen in deze instructie te volgen, voor een
optimale bescherming van de fabrieksmatige afwerking en
voor behoud van de frisse uitstraling. 

Preventief onderhoud
1. Zorg voor goede, niet-rubber inloopmatten bij deuren

om zandinloop te vermijden. 

2. Gebruik vilt onder meubel- en stoelpoten. Rollende
bureaustoelen dienen voorzien te zijn van niet-rubber
zwenkwielen.

3. Om de vloer mooi te houden dient u de vloer minimaal
twee keer per week schoon te maken met een
stofzuiger of stofwisser. 
Bij intensief gebruik zal dit vaker nodig zijn. 

4. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de
vloer kunnen beschadigen. 

5. Veeg simpelweg de vloer zo vaak als nodig.

6. Laat geen huisdieren toe met lange nagels. Zij kunnen
schade toebrengen aan uw Pure Allure Locking vloer en
dit kan leiden tot ernstige krassen op het oppervlak. 

7. Ook naaldhakken kunnen de vloer beschadigen, ga
hier zorgvuldig mee om.

8. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
Gebruik gordijnen of jaloezieën tijdens de piek uren
om de invloed van de zon op uw Pure Allure Locking
vloer te minimaliseren. 
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De meeste soorten vloeren verkleuren onder de invloed van
direct zonlicht. Om kleurverschil te voorkomen dient u
aanwezige vloerkleden met enige regelmaat te
verplaatsen. Bovendien zijn hoge temperaturen niet goed
voor elastische vloeren. Bij leegstaande huizen wordt
natuurlijke ventilatie of regelmatige airconditioning
geadviseerd. Langdurige blootstelling aan een temperatuur
van boven de 35°C in combinatie met direct zonlicht
brengt schade toe aan uw Pure Allure Locking vloer.

Regulier onderhoud
1. Voedselvlekken dienen zo snel mogelijk te worden

verwijderd met een vloeibare vinylreiniger. Gebruik een
niet-schurende reiniger geschikt voor alle doeleinden. We
raden u geen reinigingsmiddelen aan in poedervorm,
olieachtige zepen of afwasmiddel. Probeer een biologisch
afbreekbare vinylreiniger te gebruiken dat geen residu
achterlaat en niet met water hoeft te worden nagespoeld.

2. Strepen kunnen eenvoudig ter plaatse worden verwijderd
met behulp van een vloeibare vinylreiniger en een groene
Scotch Brite pad.

3. Als uw vloer vies is kan deze gereinigd worden met behulp
van een vloeibare vinylreiniger, zoals vermeld op het etiket.
Bij lastige vlekken is het misschien noodzakelijk om extra te
boenen. Voor het schoonmaken van uw vloer dient u altijd
eerst te stofzuigen of te vegen zodat al het vuil en losse
deeltjes zijn verwijderd. Gebruik geen combinatie reiniger /
finish producten voor het beste resultaat.

4. Gebruik GEEN WAX voor uw Pure Allure Locking vloer.
Het oppervlak van Pure Allure Locking is dicht en niet-
poreus. De wax kan dus niet binnendringen en trekt vuil
aan. Deze oppervlakte-eigenschap biedt alle bescherming
die het nodig heeft tegen slijtage en vlekken. Gebruik
alleen een vinylreiniger & polish bij intensief gebruik en bij
merkbaar verlies van de originele uitstraling van de vloer
na verloop van tijd. Uw Pure Allure Locking vloer is zeer
onderhoudsvriendelijk, maar u kunt ervoor kiezen om af en
toe een extra laag vinyl polish aan te brengen om uw vloer
optimaal te beschermen en op te knappen.
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5. Raak niet in paniek als uw vloer aan grote
hoeveelheden water is blootgesteld vanwege
overstromingen, Pure Allure Locking is waterdicht!
Verwijder het water zo spoedig mogelijk met een
waterzuiger en ventileer de ruimte. Breng de
luchtvochtigheid terug naar het normale niveau met
behulp van een luchtontvochtiger. Zorg dat de
luchtvochtigheid niet onder het oorspronkelijke niveau
komt.

6. Mochten er per ongeluk diepe krassen zijn ontstaan op
de vloer dan is het misschien noodzakelijk om die
delen te vervangen.

7. Bij minder diepe krassen die het resultaat zijn van
normaal huishoudelijk gebruik is het aan te raden om
één of twee lagen Vinyl matte finish aan te brengen.

8. Raadpleeg uw dealer als het probleem aanhoudt.

Eerste hulp voor uw Pure Allure Locking vloer
1. Breng ijs aan om kauwgom, lijm, krijt, kaarsvet en

soortgelijke stoffen te verwijderen, zodat het broos
genoeg wordt om af te krabben. Het restant kan
vervolgens worden verwijderd met behulp van thinner.

2. Extra diepe hakafdrukken, wielafdrukken etc.: wrijf met
een groene Scotch Brite pad bevochtigd met een
vloeibare vinylreiniger en behandel de vloer daarna
met de polish.

3. Bij matige tot zware vlekken veroorzaakt door lang
stilstaand water of andere vloeistoffen: maak deze
schoon met een vloeibare vinylreiniger en behandel de
vloer daarna met de polish. 

4. Voor donkere vlekken veroorzaakt door inkt of andere
chemicaliën, zie #2 hierboven. Als dat niet voldoende
helpt, dient het paneel vervangen te worden.

5. Dieren- en luiervlekken: zie #3 hierboven.

6. Sigaretten brandplekken mits niet te diep: zie #2
hierboven. Als de brandplekken echter te diep zijn, 
zal het paneel vervangen moeten worden.
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GARANTIE
Levenslange fabrieksgarantie 
bij huishoudelijk gebruik.

5 jaar fabrieksgarantie 
bij commercieel gebruik.

Bij verlies van de originele kleur of patroon bij normaal
huishoudelijk gebruik van Pure Allure Locking zal uw verdeler u
gratis materiaal verstrekken zolang de koper in de originele
woning blijft wonen waar de vloer is geïnstalleerd en er
onderhoud is gepleegd volgens de bijgeleverde
onderhoudsinstructie. 

Deze garantie is niet overdraagbaar en pro rata. 

Deze garantie omvat niet de arbeid of de kosten van verrichte
arbeid voor het vervangen van de vloer of schade
veroorzaakt door onjuiste installatie of onderhoud van de
vloer, basen / alkaliën in de ondervloer of toestanden die
voortvloeien uit hydrostatische druk, brandvlekken, inkepingen,
vlekken of afname van de glansgraad vanwege normaal
gebruik en exterieure toepassingen.

Deze garantie omvat niet het verlies van tijd, ongemak,
bijkomende kosten (zoals telefoongesprekken) ontstaan door
het verwijderen of opnieuw installeren van de vloer, en alle
andere incidentele schade of gevolgschade.

Met deze garantie komen alle eventuele andere garanties te
vervallen.

Deze garantieservice is alleen beschikbaar door uw verdeler
schriftelijk te informeren via de dealer bij wie de aankoop is
gedaan. De melding moet worden vergezeld van een kopie
van de originele factuur en kan alleen worden toegekend
door uw verdeler.


