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Houd ook rekening met de technische fiches, prestatieverklaringen, certificaten en installatievideo’s die
u kunt terugvinden op de website van Parador, www.parador.de/nl.
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Toleranties in hoogbouw

DIN 18299

Algemene regelingen voor bouwwerkzaamheden van elke soort

DIN 18365

Vloerbedekkingswerkzaamheden

BEB-infoblad	Beoordeling en voorbereiding van ondergronden; Verwarmde en niet-verwarmde
vloerconstructies
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Toepassingsgebieden
Toepassingsmogelijkheden
Met Parador parket realiseert u snel en eenvoudig uw ideeën. Deze hoogwaardige parketvloeren
kunt u immers in een handomdraai perfect leggen dankzij de gepatenteerde Automatic-Click®- en
Allround-Click®-systemen, maar ook met de beproefde tong- en groefverbinding en nu ook met
de losse veer. Parket van Parador koppelt natuurlijkheid aan exclusiviteit en is ook nog eens erg
duurzaam. De grote keuze aan uitgelezen houtsoorten in verschillende formaten en legpatronen
en verscheidene assortimenten biedt voor elke woonruimte en woonstijl de passende oplossing.
Parador parket kan in alle woonruimten worden toegepast, en naargelang van het gebruik ook in
kantoren en bedrijfsruimten. De vloer is niet geschikt voor natte ruimten (meer informatie hierover leest u in het punt Inbouw in vochtige ruimten in het hoofdstuk Legvoorschriften).

De juiste keuze
Het ene parket is het andere niet. Vóór de aankoop doet u er goed aan na te gaan welke parketvloer het beste bij u past. Naast het houtsoort, de visuele vereisten van het assortiment en de
dikte van de deklaag spelen voornamelijk de kwaliteit van de klikverbinding en de afwerking van
het oppervlak een belangrijke rol. Bij Parador hebt u de keuze uit een olie-impregnatie, zuivere
natuurlijke olie of een meerlagige lakafwerking. Of u kiest voor gelakt of geolied parket en dat
voor de houtspecifieke keuze in verband met de gewenste kleuruitvoeringen, is (bijna) louter
een kwestie van smaak. Hier de voor- en nadelen in een oogopslag.

Natuurgeolied plus-parket, natuurgeolied parket en met olie geïmpregneerd
parket
De olie-impregnatie van Parador is een erg performante oppervlaktebehandeling, die in tegenstelling tot andere olie- of olie- / wassystemen geen omslachtig onderhoud of behandeling vergt.
De natuurolie van Parador is een ‘high solid product’ op basis van natuurlijke, plantaardige grondstoffen. Door de fabrieksbehandeling is de olie in het hout ingedrongen en behoudt het poreuze
houtoppervlak zijn natuurlijke, resistente structuur. De gebruikte oliesystemen zijn gebruiksklaar:
u hoeft dus, afhankelijk van de belasting,na het leggen niet “in te wrijven” (zie uitzondering bij
parket Basic 11-5*). U kunt de vloer meteen na het schoonmaken gebruiken. Al naargelang van
de belasting en opdat de vloer langdurig zijn waarde behoudt, is regelmatig onderhoud nodig.
Volg hiervoor ook de informatie uit het hoofdstuk Conserveren, reinigen en onderhouden – Onderhoud van gelakte oppervlakken en natuurgeoliede/natuurolie plus/met olie geimpregneerde
(uv-olie) oppervlakken, de productspecifieke aanwijzingen en de informatie uit de bijhorende
technische fiches (parador.de/nl/distribuidores).
In principe ligt het voordeel van een geolied oppervlak in de nadruk op het karakter van het hout,
door het matte, natuurlijke optiek. In tegenstelling tot met olie geïmpregneerd parket, kunt u bij
natuurgeolied en bij natuurgeolied plus parket probleemloos gedeeltelijke renovaties uitvoeren.
U kunt dus beschadigingen herstellen, enkel daar waar het nodig is. In tegenstelling tot bij gelakte
oppervlakken kunnen beschadigingen zoals krassen of drukpunten in het hout zichtbaar zijn.
Maar u kunt ze ook gemakkelijker weer verwijderen, of ze dragen bij tot de natuurlijke karakters
van het hout. Vuil of gemorste vloeistoffen als koffie of rode wijn kunnen net zo gemakkelijk
worden verwijderd als bij gelakt parket. Houd rekening met de schoonmaak- en onderhoudsaanwijzingen (zie hoofdstuk Conserveren, reinigen en onderhouden).
* Voor producten uit het assortiment parket Basic 11-5 beveelt Parador aan het product aanvankelijk in te wrijven om de oorspronkelijke toestand langdurig te behouden (gebruik hiervoor
professionele onderhoudsoliën uit het Parador assortiment).
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De juiste keuze
Gelakt parket
De Parador lakafwerking biedt een zeer evenwichtige bescherming van het hout met tegelijkertijd
een elegante uitstraling. De bescherming is optimaal en erg geschikt als de lak enerzijds hard
genoeg is om slijtvast te zijn, maar anderzijds ook elastisch genoeg is om bij hoge belasting niet
te breken. De Parador lakafwerking is perfect uitgebalanceerd en uitermate geschikt.

Assortiment
Het assortiment zegt iets over de look van het hout. Met de assortimenten Select, Natur, Classic,
Living en Rustikal biedt Parador voor iedere smaak de juiste keuze. Het Select-assortiment ziet
er eerder rustig en harmonieus uit, het Natur-assortiment natuurlijk en evenwichtig, het Classic-
assortiment natuurlijk en ongerept, het Living-assortiment ongeremd en levendig en het Rustikal-
assortiment uitgesproken en origineel.

Hardheid van de houtsoorten
Onder hardheid wordt verstaan: de weerstand die het hout biedt tegen het indringen van een
vast lichaam onder belasting. Die hardheid hangt hoofdzakelijk af van de houtsoort. De gebrui
kelijkste methode om de hardheid te meten is de methode van Brinell. De hardheid volgens
Brinell (HB) in N / mm2 wordt gemeten bij een houtvochtigheid van 12 %. Hoe hoger de waarde,
hoe harder het hout.

Houtsoort

Dichtheid
g / cm3

Brinellhardheid N / mm2

Hardheidsklasse

Esdoorn

0,72

48

4

Beuken

0,68

34

3

Eiken

0,71

34

3

Essen

0,72

39

4

Kersen

0,58

30

2

Lariks (ook kerngerookt)

0,60

19

2

Noten

0,64

26

2

Eiken warmtebehandeld

0,60

31

3

Walnoot

0,60

31

3

Naargelang van de individuele groeiomstandigheden varieert de hardheid van hout. Daarom gaat het hier slechts om
waarden bij benadering.
Klasse 1: erg zacht hout · Klasse 2: zacht hout · Klasse 3: hard hout · Klasse 4: erg hard hout

Veranderingen in de kleurtoon door lichtinval
Het daglicht veroorzaakt chemische reacties in het hout, waardoor de kleur kan veranderen.
De verandering van de kleurtoon gebeurt enkel aan het oppervlak van het hout. De meeste
houtsoorten worden na verloop van tijd donkerder, maar donkere houtsoorten worden eerder
lichter en lichte houtsoorten neigen ernaar gelig te worden. Het totaalbeeld van de vloer wordt
door de kleurverandering gelijkmatiger en evenwichtiger. Daardoor worden lichte kleurverschillen
op den duur automatisch verholpen.
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Parket en omgevingsklimaat
Hout is een hygroscopisch materiaal: het kan vocht opnemen en weer afgeven. Dat kan klimaatregulerend werken, maar het kan ook het nadeel met zich meebrengen dat het hout uitzet (groter
wordt) als het vocht opneemt of krimpt (kleiner wordt) als het vocht afgeeft. Of het hout uitzet of
krimpt hangt dus rechtstreeks af van het binnenklimaat. Als het klimaat te warm en te droog is,
dan krimpt het hout. Als het te vochtig is, dan zet het uit.
Ook meerlagig parket krimpt en zet uit, maar beduidend minder dan massief parket. Met name
in de wintermaanden als de luchtvochtigheid in ruimten vaak veel te laag is (zie afbeelding), kan
door natuurlijke materiaalkrimp voegvorming ontstaan. Omgekeerd kan het oppervlak, wanneer
het te vochtig is, opbollen bij onvoldoende muurafstand of als uitzettingsvoegen ontbreken.
Aanwijzing: b
 eukenhout krimpt beduidend meer dan de meeste andere gebruikelijke houtsoorten. Daarom kunnen er zich bij beuken parket, in de winter als het binnenklimaat te
vochtig is, grotere voegen vormen dan bij andere houtsoorten.

Binnenklimaat in de loop van het jaar
90

Luchtvochtigheid in %

80

te vochtig

70
60
50

Ideale waarde 30–65 %

40
30

te droog

20
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feb
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apr
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jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec
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Productopbouw

1
2
3
4

1
Deklaag
Hoogwaardig massief hout van tot 4 mm
dik wordt veredeld met een gelakt of
natuurgeolied oppervlak. Doordat de kopse
zijde van de lamellen geïmpregneerd is en
de deklaag rondom geïmpregneerd is, kan
er geen vocht indringen en is het hout beter
bestand tegen uitzetten. Doordat het hout
ter bescherming is gedroogd ontstaan er
geen barsten.

2
Middenlaag van naaldhout
Dankzij de massieve houtkern met s
taande jaarringen behoudt Parador parket
zijn uitstekende vormvastheid ook bij erg
intensief gebruik. Het in het hout gefreesde,
gepatenteerde klikmechanisme zorgt voor
een langdurig stabiele verbinding.

3
Onderfineer
Het onderfineer van massief vuren, dat wordt
vervaardigd met een hulpbronnenefficiënt
ontschorsingsprocédé, maakt de plank nog
vormvaster.

4
Klikverbinding
De gepatenteerde klikverbindingen van
Parador garanderen eenvoudig en snel
leggen, met een hoge legvastheid en
duurzaam vastzittende verbindingen voor
een langdurig mooie vloerbedekking en
goed aan elkaar vastzittende individuele
planken. De zelfuitlijnende planken kunt u
probleemloos zwevend leggen of volledig
verlijmen. Zodra de vloer gelegd is, is hij
gebruiksklaar.

Tong- en groefverbinding (geen afbeelding)
Beproefde legwijze met een klassieke
verbinding voor een maximum aan
legpatronen.
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Technologie
Zwelbescherming
Alle parketlijnen

Automatik-Click® systeem
Parket Basic 11-5
Parket Classic 3025, 3060
Parket Trendtime 3, 4, 6, 8

Allround-Click® -
systeem
Parket Trendtime 3
(visgraat)

Tong- en groefverbinding
Parket Edition New Classics
Parket Edition Open Frameworks
(met losse veer aan de kopse kant)

Uitstekende zwelbescherming

Gepatenteerd klikmechanisme

De impregnering van de lamellen en de deklagen rondom zorgt voor
superieure zwelbescherming. Bovendien wordt elke individuele
strook aan de kanten geïmpregneerd. Voor een betrouwbare
bescherming tegen vocht, opzwellen en vuil.

Dankzij het gepatenteerde Automatic-Click ® -systeem met vergrendeling aan de lange en kopse kanten kan het parket snel, probleemloos
en zonder lijm worden gelegd.

Innovatief legsysteem bij TT3 visgraat

Klassieke tong- en groefverbinding / groefloze
veerverbinding

Met het innovatieve Allround-Click ® -systeem zonder linkse of
rechtse vloerdelen is deze vloer leggen kinderspel.

Het tong- en groefprofiel rondom wordt gekenmerkt door zijn
uiterste pasnauwkeurigheid en overtuigt met zijn legvriendelijkheid.
Dankzij de losse veer bij Open Frameworks zijn bijna eindeloos veel
legvarianten mogelijk.
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Accessoires
Ondervloeren
Tussen de ondergrond en de zwevend gelegde parketvloer moet in principe een gepaste ondervloer
worden geplaatst. Ondervloeren verminderen contactgeluiden en galm, nivelleren kleine oneffenheden in de vloer en zorgen – al naargelang de uitvoering – bij minerale ondergronden voor de vereiste
vochtbescherming. Bij alle beschikbare ondergronden, die bijvoorbeeld bestaan uit droge houten
planken of legspaanplaten, wordt enkel contactgeluidsisolatie toegepast. In deze gevallen mag geen
condensschild worden toegepast, anders kan er schimmelvorming optreden in de ondervloer. Bij alle
minerale ondergronden (dekvloer, beton, tegels) moet absoluut een vochtscherm worden geplaatst:
anders kan er vocht uit de ondergrond in de vloer terechtkomen en dat leidt dan weer tot schotelen
of kromtrekken.
Er moeten ook contactgeluid- en galmisolatie of een combinatieproduct worden toegepast.
Uitgebreide informatie over ondervloeren vindt u in onze catalogi en online op
www.parador.de/nl.

Parador biedt de geschikte ondervloer voor elke toepassing.

Akustik-Protect 50

Akustik-Protect 50

› geïntegreerd condensschild

Akustik-Protect 80

Akustik-Protect 80

› zonder geïntegreerde vochtbescherming, bijvoorbeeld voor het leggen op houten ondergronden

Akustik-Protect 100
› geïntegreerd condensschild
› goede demping van contactgeluid en galm*
› geen extra vochtbescherming (PE-folie) nodig

Akustik-Protect 100

Akustik-Protect 500

Akustik-Protect 500

› geïntegreerd condensschild
› nog betere eigenschappen dan Akustik-Protect 50, 80 en 100
› geen extra vochtbescherming (PE-folie) nodig

PE-folie

PE-folie

Bij het leggen op minerale ondergronden zonder gebruik van ondervloeren met vochtbescherming,
is extra vochtbescherming (PE-folie) absoluut noodzakelijk

Aluminium plakband
› v oor het afdichten van de stootvoegen tussen de ondervloerbanen voor een betere
vochtbescherming

* Contactgeluid is naar onderen gericht en is dus hoorbaar in onderliggende vertrekken;
Galm is naar boven gericht en is hoorbaar in de ruimte waarin deze ontstaat.
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Accessoires
Plinten
Voor de perfecte afwerking vindt u in het Parador assortiment voor elk vloerdesign een passende
decorplint. De wandbevestiging gebeurt met Parador montagelijm of met speciale kunststof clips
met ingebouwde kabeldoorvoer. Sluitstukken en hoeken maken het assortiment compleet.

24 h

Instructies voor de plaatsing van plinten
De vloerbedekking is onmiddellijk na het leggen gebruiksklaar bij zwevende installatie of pas na het
uitharden van de lijm bij Edition (zo’n 24 uur). Verwijder de kunststof-afstandswig en bevestig de
Parador plint met de gepatenteerde cliptechniek of met Parador montagelijm.

0h

24 h

Aluminium profielen
De aluminium profielen van Parador zijn geschikt voor afsluitingen, overgangen, aanpassingen en
trapkanten. De basisprofielen worden vastgeschroefd aan de ondergrond of – als er vloerverwarming
is – verlijmd aan de ondergrond. Bevestig de afdekprofielen of schroef de aluminium profielen vast –
en u bent klaar.
De aluminium profielen zijn geschikt voor gebruik met vloerbekledingen met een dikte van 8 tot 18 mm.
Aanwijzing: volg ook de gebruiksaanwijzingen op de etiketten.

Overgangsprofiel
Dekmaat: 36 mm

8 - 18 mm/0,31 - 0,71 inch

Dankzij de ingebouwde hellingsregelaar past het profiel op overgangen tussen vloerbekledingen
(tapijt, tegels ...) met een dikte van 5 tot 20 mm.

Pasprofiel
Dekmaat: 45 mm
Dankzij de ingebouwde hellingsregelaar past het profiel op overgangen tussen dekvloer en / of
vloerbekledingen (tapijt, tegels ...) met een dikte van 0 tot 20 mm.

8 - 18 mm/0,31 - 0,71 inch
0 - 20 mm/
0 - 0,78 inch
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Accessoires
Afsluitprofiel
Dekmaat: 26 mm

8 - 18 mm/0,31 - 0,71 inch

Opmerking:Voor vloerbedekkingen met een dikte van 8 tot 18 mm.

Trapkantprofiel
Dekmaten: 28 mm en 23 mm tot de trede

8 - 18 mm/0,31 - 0,71 inch

Opmerking: Voor vloerbedekkingen met een dikte van 8 tot 18 mm.

Gereedschap
Om Parador parket te leggen en Parador toebehoren te plaatsen, hebt u de volgende gereedschappen
en hulpmiddelen nodig:
Rolmaat of duimstok, breekmes, stift, handzaag, Parador kunststof-afstandswig, Parador MultiTool,
hamer, boormachine, steek-, kap- of cirkelzaag en eventueel lijm om het hele oppervlak te lijmen.
Afhankelijk van de toepassing kunnen extra gereedschappen en materialen nodig zijn: ‘pistool’ voor
montagelijm, metaalzaag voor aluminium profielen, Parador voegenlijm D3.

Aanwijzing: o
 pdat het resultaat van de gelegde vloer ook tot in de details perfect zou zijn, hebt u
bijvoorbeeld bijpassende rozetten nodig om bewegingsvoegen af te dekken rond verwarmingsbuizen die door de vloer lopen. In de vakhandel vindt u hiervoor vele producten
voor alle toepassingen.
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Parket leggen: een overzicht
Parket kun je op twee manieren leggen: volledig verlijmd of zwevend. Volledig verlijmde parketvloer is betrekkelijk stil, omdat trillingen en holle ruimtes in hoge mate kunnen worden vermeden.
Dankzij het eenvoudige Automatic-Click®-systeem kan Parador parket zonder voorkennis snel en
probleemlos zwevend worden gelegd – daarom is dat ook de populairste legmethode.

Leg de ondervloer op de voorbereide
ondergrond.

Legoppervlak bepalen en uitlijnen en de
eerste rij planken op maat snijden.

Houd een afstand van ten minste 10 tot
15 mm tot alle wanden en vaste voorwerpen
in de ruimte met behulp van de kunststofafstandswiggen.

 e laatste plank van de eerste rij moet,
D
rekening houdend met de muurafstand,
worden ingekort tot de nodige lengte.
Het afgezaagde stuk van de plank wordt
gebruikt als begin van de tweede rij.

 e volgende rij opnieuw aan de linkerkant
D
starten. Klik de planken eenvoudigweg
samen aan de lange zijde. De planken
verlijmen hoeft niet.

B
 reng de kopse voegen samen met een
hamer en slagbescherming. De voegen
aan de lange en kopse kanten worden zo
automatisch vergrendeld. Leg zo voort in
het hele vertrek.

Met behulp van een reststuk of de Parador
MultiTool wordt het verloop van de muur
overgebracht op de laatste rij planken.

Dek de randvoegen af met passende plinten
uit het ruime Parador assortiment.

Gedetailleerde informatie over het leggen vindt u vanaf pagina 16.
Het leggen van parket Trendtime 3 (visgraat) en parket Edition New Classics en Edition Open
Frameworks wijken hiervan af. Gedetailleerde leginstructies vindt u vanaf pagina 21. Aparte
instructies voor het leggen van parket Trendtime 8 Beuken en Trendtime 8 Eiken Multiplank vindt
u op pagina 17. Neem voor het leggen de legvoorschriften in acht die op de volgende pagina’s
staan vermeld. Het in acht nemen van deze instructies is een voorwaarde voor een geslaagde
plaatsing en een garantie voor langdurig woonplezier met uw nieuwe parketvloer.
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Legvoorschriften
Deze legvoorschriften en de hierna getoonde plaatsing zijn algemeen geldig. In de handleidingen van
de betreffende producten kunnen nog speciale en afwijkende voorschriften of instructies staan, die
moeten worden opgevolgd en die bindend zijn.
Video Correct leggen – Parador parket
(inclusief behandeling oppervlak oliën)

Aanwijzing:

!

Op de tekst ‘Video Correct leggen’ klikken,
op de QR-code klikken of de QR-code scannen

1. Controle op materiaalfouten

1

Voor en tijdens het leggen moeten de parketplanken zorgvuldig op materiaalfouten (bv. door onjuist
vervoer) gecontroleerd worden (afbeelding 1). Planken met zichtbare gebreken of beschadigingen
mogen niet worden gelegd. De plaatsing mag enkel bij daglicht of voldoende goede verlichting
gebeuren, omdat eventuele beschadigingen of defecte vloerdelen anders niet kunnen worden
opgemerkt.

2. Acclimatiseren vóór het leggen
De parketplanken moeten minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte waarin ze worden gelegd, bij
een kamertemperatuur van 17–24 °C en een luchtvochtigheid van 35–60 % (afbeelding 2). Dat betekent dat de gesloten pakken zich moeten aanpassen aan de klimaatomstandigheden van de ruimte.
Als de omgevingsverschillen tussen de opslagruimte en de legruimte groot zijn, acclimatiseren de
planken bij voorkeur langer. Zijn de klimaatomstandigheden bijna dezelfde, dan mag de tijd ook korter
zijn.
Leg de pakken op een vlakke ondergrond zonder ze te openen. In nieuwbouw, waar de luchtvochtigheid meestal zeer hoog is, moet u deze punten absoluut opvolgen.

2

3. Inbouw in vochtige ruimten
Niet inbouwen in permanent vochtige / natte ruimten
Parket mag niet worden gelegd waar er spatwater op de bodem kan terechtkomen (afbeelding 3).
Stilstaand water dringt door in het hout en kan het blijvend beschadigen.
In permanent vochtige ruimten of vochtige omgevingen (sauna‘s, zwembaden ...) mag geen parket
worden gelegd, omdat het risico op indringend vocht niet kan worden uitgesloten.
Als in badkamers toch parketvloer zou worden gelegd (aanbeveling: parketoppervlak met natuurolie
of natuurolie plus en volledig verlijmen), moet erop worden gelet dat het niet wordt gelegd waar er
spatwater op terecht kan komen (douche, bad, toilet, wastafels) en dat de vochtigheidsgraad continu
normaal blijft, dus tussen 30 en 65 % relatieve luchtvochtigheid.
De vorming van plassen en de inwerking van vocht moeten ook aan de randen en voegen – ook
uitzettingsvoegen – absoluut worden vermeden (afbeelding 4). Waterinfiltratie onder de vloer kan
bijvoorbeeld schimmelvorming veroorzaken.

3

4. Aard van de ondergrond
Alle ondergronden moeten egaal (max. 3 mm verschil op 1 m lang), droog en voldoende vast zijn.
Grotere oneffenheden worden afgevlakt met normaal verkrijgbare plamuur. Er mogen geen scheuren zijn in het oppervlak van ondergrond, en ook geen afgebroken of uitgebroken stukken. Losse of
niet voldoende vaste ondergronden (pvc- of vloerbekleding) moeten worden verwijderd. Minerale
ondergronden / dekvloeren moeten droog genoeg zijn. Hou hierbij rekening met de aanwijzingen in
het hoofdstuk Ondergronden.

4
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Legvoorschriften
5. Dampscherm bij minerale ondergronden
In principe moet een 0,2 mm dikke polyethyleenfolie of als alternatief een Parador ondervloer
met geïntegreerde vochtbescherming op een droge, minerale ondervloer gelegd worden. Die
verhindert dat er restvocht de achterkant van de parketvloer bereikt. De polyethyleenfolie dient
enkel als dampscherm en moet aan de randen zo’n 30 cm overlappen en verlijmd worden. Een
polyethyleenfolie werkt in geen geval als bouwwerkafdichting!
Zie ook het hoofdstuk Ondervloeren.

6. Uitzettingsvoegen/Muurafstand aanhouden

5

Zoals in de inleiding al beschreven: hout is een natuurlijk materiaal dat krimpt of uitzet naargelang
van de klimaatomstandigheden. Daarom moet de parketvloer worden gelegd op een zekere
afstand van alle vaste bouwdelen (muren, stutten, verwarmingsbuizen ...). Die afstand noemen
we de muurafstand of uitzettingsvoeg. Bovendien moeten er, als een bepaalde legoppervlakte
wordt overschreden, uitzettingsvoegen in acht worden genomen (zie legvoorschrift 7). Een te
kleine muurafstand is de vaakst voorkomende fout bij het leggen. Vaak manifesteert dat zich
pas in de zomer: door de hogere luchtvochtigheid en temperatuur in de zomermaanden zet de
parketvloer onvermijdelijk uit.
De uitzettingsvoeg of de wandafstand moet minstens 10–15 mm aan elke kant zijn, bij grotere
oppervlakken naar verhouding meer.
Als vuistregel geldt:
Per meter vloer minstens 2 mm uitzettingsvoeg aan beide kanten van de ruimte aanhouden.
(Voorbeeld: ruimte van 5 m breed = minstens 10 mm randvoeg aan beide kanten).
Zelfs als het gelegde materiaal maar aan één kant contact maakt (aansluitend wordt gelegd),
kan zwevend gelegd materiaal zich afzetten en opbollen. “Populaire” probleemgebieden zijn
altijd weer deurkozijnen, aansluitingen bij trappen, verwarmingsaansluitingen en afsluitprofielen.

6

Zware voorwerpen (meer dan 350 kg), zoals keukenblokken en kasten (de vloer kan enkel nog
naar één kant bewegen) vergen aan de andere kant een dubbel zo grote muurafstand. Wij raden
aan om zware voorwerpen of inbouwmeubelen (keukens, inbouwkasten, aquariums ...) vóór het
leggen te plaatsen en de vloer maar tot onder de plint te leggen. Zo kan de vloer te allen tijde
eenvoudig weer worden verwijderd. De uitzettingsvoegen worden aan de muren met plinten, elders met speciale vloerprofielen afgedekt. Bij stalen lijsten kan ook een blijvend elastisch afdichtingsmateriaal worden toegepast. Dilatatievoegen moeten bij volledige verlijming in principe mee
worden opgenomen in de parketoppervlakte. Voegen in de dekvloer, zogenaamde scheidingsvoegen, hoeven niet mee te worden opgenomen als de voeg verlijmd wordt (bv. met epoxyhars).
Eventueel kan het zinvol zijn om al tijdens de planningsfase van een zwevend gelegde parketoppervlakte rekening te houden met de positie van zware voorwerpen. (Tip: door de kopse kanten
in de belastingsgebieden te verlijmen, worden voegopeningen vermeden.)

7

7. Legpatroon van de uitzettingsvoegen
Omdat een parketvloer zoals net beschreven naar gelang van de klimaatomstandigheden uitzet
of krimpt, zijn bij de volgende omstandigheden extra uitzettings- of bewegingsvoegen van min.
10 mm nodig:
› grotere oppervlakken (meer dan 8 × 12 m)
› gesegmenteerde oppervlakken
› leggen van vertrek naar vertrek
Die bewegingsvoegen worden afgedekt met bijpassende overgangsprofielen.
Aanwijzing: als de uitzettings- of bewegingsvoegen worden weggelaten, is de installateur altijd
aansprakelijk.
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8. Legverband en verspringing van de voegen

8

Parketplanken kunnen in een regelmatig of onregelmatig verband worden gelegd. In elk geval
moet worden verzekerd dat de minimale verspringing tussen de kopse voegen tussen de
planken > 40 cm is.

9. Legrichting/lichtinval
Om visuele redenen moet de lange kant van de planken evenwijdig van de lichtinval weg worden gelegd, d.w.z. de lengterichting volgt de richting van de lichtinval. Als er meerdere ramen
zijn, oriënteert u zich op het grootste raam. Als het vertrek een buitengewone plattegrond heeft,
dan moet ook de legrichting worden beoordeeld op basis van de ruimte-indeling (zie legvoorschrift 10).

9
min. 40 cm

10. Legrichting/plattegrond van het vertrek
Eveneens om optische redenen moet de lengterichting van de vloer evenwijdig met de lange
kant van het vertrek lopen. Het vertrek ziet er daardoor eerder vierkant en ruimer uit en oogt
niet smal en ‘tunnelachtig’.
Aanwijzing: h
 et leggen moet gebeuren van de lichtere stukken van het vertrek naar de donkerdere (bv. van het venster het vertrek in).

10

11. Leggen uit meerdere pakketten
Parket is een natuurlijk product met een uniek karakter door zijn kleur, structuur ... Die natuurlijke kenmerken komen altijd anders tot uiting. Daarom moeten planken uit verschillende pakketten door elkaar worden gelegd om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen.
Opmerking: een uitzondering geldt bij Trendtime 8 Eiken Multiplank:
Hier zijn de planken reeds in de fabriek gemengd en moeten ze karton per karton/
altijd uit slechts één karton worden gelegd. Bij het leggen moet erop worden gelet
dat de verschillende soorten planken door elkaar blijven zitten.
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PARKET II Ondergronden

Eisen voor de ondergronden
› De basisvoorwaarde voor het leggen van parket is een vaste, schone, droge en vlakke ondergrond.

1

›O
 neffenheden van meer dan 3 mm op 1 m moeten met geschikte plamuur worden vlakgemaakt (afbeelding 1).

› Bij het leggen op oude houten planken of onderlegplaten moeten losliggende planken worden
vastgeschroefd in de onderconstructie, om eventueel kraken te verminderen. De nieuwe
planken moeten dwars op de lengterichting van de oude houten planken worden gelegd.

› Vast tapijt is vanwege de onstabiliteit en om hygiënische redenen niet geschikt als ondergrond
en moet worden verwijderd (afbeelding 2).

› Er kan enkel parket gelegd worden op oude pvc-, CV- of linoleumvloeren als die vloeren vastge-

2

lijmd zijn en geen losse plekken vertonen en als er geen vloerverwarming ligt.

› Dekvloeren mogen de volgende vochtwaarden niet overschrijden:
Anhydriet dekvloer

Cement dekvloer

zonder vloerverwarming

max. 0,5 CM %

max. 2,0 CM %

met vloerverwarming

max. 0,3 CM %

max. 1,8 CM %

Over het algemeen moet de vochtigheid van de dekvloer met een geschikt meettoestel worden
gecontroleerd. Er moet een staal worden genomen uit het onderste derde van de dekvloerstructuur, waarbij de dikte van de dekvloer op elk controlepunt moet worden gemeten en gedocumenteerd. De instructies gelden enkel voor dekvloeren zonder additieven. Bij dekvloeren met additieven of bij sneldrogende dekvloeren moeten de instructies van de fabrikant worden opgevolgd.

Op minerale ondergronden* moet in ieder geval voorzorgshalve als dampscherm een 0,2 mm
dikke PE-folie worden gelegd (stroken minimaal 30 cm laten overlappen, verlijmen, aan de rand
kuipvormig omhoog laten staan en na plaatsen van de plint met een mes bijsnijden). Of gebruik
ondervloeren van Parador met contactgeluidisolatie en geïntegreerde vochtbescherming. Bij
aanhoudend uit de ondergrond optrekkend vocht moet het vloeroppervlak worden verzegeld
met een geschikt vloeibaar dichtingsmiddel.

3

* Minerale ondergronden zijn bijvoorbeeld beton, dekvloer of steen..
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Legvarianten
1. Zwevend leggen
Als de parketvloer wordt gelegd zonder vaste verbinding met de ondergrond, als dus alleen
de planken onderling verbonden zijn, dan spreekt men van ‘zwevend leggen’. De vloer kan vrij
op de ondervloer bewegen of zweven. Parador parket kan dankzij zijn eenvoudig kliksysteem
zonder voorkennis snel en probleemloos zwevend worden gelegd. Daarom is zwevend leggen
ook de populairste legmethode.

2. Volledig verlijmd
Volledig verlijmen is een alternatieve legmethode. Hierbij wordt de volledige parketvloer met
speciale lijm op de dekvloer geplakt. Deze manier van leggen is permanent: demonteren is een
heel omslachtige klus. Toch heeft deze variant het voordeel dat de geluidsontwikkeling aanzienlijk verminderd wordt en de vloer dus duidelijk stiller is en in principe rustiger ligt. Producten
met de Automatic-Click®- of de Allround-Click®-verbinding kunnen probleemloos in het lijmbed
worden gelegd. De planken hoeven niet, zoals bij andere klikverbindingen, in het lijmbed te
worden verschoven. Zo is eenvoudiger, schoner en sneller leggen dan bij traditionele parketvloeren verzekerd. Hou daarvoor ook rekening met de “Checklist voor de volledige verlijming van
Parador parket” in de bijlage.
Verlijm de volgende parketvloeren altijd over het gehele oppervlak: Trendtime 3 visgraat,
Trendtime 8 Beuken elephant skin.

Parket op ondervloer Akustik-Protect 100 / minerale dekvloer

Parket op ondervloer Akustik-Protect 80 / houten planken

3. Leggen op vloerverwarming
Parador parket is geschikt om zowel zwevend als volledig verlijmd te plaatsen op warmwatervloerverwarming. Dankzij de gunstige warmtedoorlaatweerstand kan de vloerverwarming
rendabel gebruikt worden. Op de technische fiches vindt u meer informatie, bijvoorbeeld
over de warmtedoorlaatweerstanden van onze parketvloeren. Hou bij het leggen / gebruiken
ook rekening met de bijgevoegde “Checklist voor leggen op warmwatervloerverwarming”. De
maximale oppervlaktetemperatuur van 29 °C mag niet overschreden worden. Ook zeer snelle
opwarming moet worden vermeden. Als ondervloer bij zwevend leggen moet in principe de
Parador ondervloer Akustik-Protect 80, 100 of 500 worden gebruikt.

Parket op ondervloer Akustik-Protect / PVC / minerale dekvloer

Aanwijzing: de houtsoorten beuken en esdoorn reageren gevoelig op vochtigheids- en
temperatuurschommelingen. Voegvorming is daarbij niet uit te sluiten.
Voor het leggen op elektrische vloerverwarming neemt u de volgende instructies in acht:
› uitsluitend leggen op systemen die voorzien zijn van temperatuursensor en -regelaar
› niet leggen op oudere types elektrische vloerverwarming (geplaatst voor 2000)
› niet leggen op verwarmingen met accumulatoren

Parket volledig verlijmd

4. Toepassing van oppervlaktekoeling
Volgens experts kan er bij een maximale relatieve luchtvochtigheid van 65 % probleemloos
met maximaal 5 °C gekoeld worden. (Volgens het arbeidsplaatsbesluit hoort men zich ook in
de “reguliere” woningbouw te houden aan een vloertemperatuur van minimaal 19 °C. In
“koudevoeten-zones” ligt het risico op gezondheidsschade hoger.) Als men zich houdt aan die
voorwaarden (en aan de belangrijkste plaatsings- en leginstructies van Parador), zijn Parador
vloeren onbeperkt toepasbaar. Bij het leggen op verwarmde of gekoelde vloeren is een expliciete geschiktheidsverklaring van de fabrikant strikt noodzakelijk. De vermelde parameters voor
het leggen op zulke systemen moeten worden nageleefd. Leggen op accumulatieverwarming is
uitgesloten. ‘
Aanwijzing: let op de invloed van een eventueel gebruikte plaatsingsondergrond op de vloerverwarming of de oppervlaktekoeling.

Parket op ondervloer Akustik-Protect bij warmwater-vloerverwarming
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Plaatsing
Parket Basic 11-5; Parket Classic 3025, 3060; Parket Trendtime 3, 4, 6, 8 en
Parket Edition Floor Fields met Automatic-Click® systeem
Voorbereiding
Het eigenlijke leggen van de parketvloer kan beginnen nadat u de legvoorschriften in acht hebt
genomen en de ondervloer is gelegd. Om een gelijkmatig patroon te realiseren bij de eerste en
de laatste rij, meet u de breedte van het vertrek dwars op de legrichting en bepaalt u de breedte van de planken. Leg de elementen gemengd uit verschillende pakketten om een gelijkmatig
decorpatroon te krijgen in het oppervlak. Het telkens laatste element van een rij wordt afgekort
en met het resterende stuk, dat niet korter dan 15 cm mag zijn, wordt de volgende rij begonnen. De dwarsvoegen moeten van rij tot rij minimaal 40 cm verspringen (“wild verband”). Kijk
de planken vóór het plaatsen na op gebreken en leg enkel onbeschadigde planken.

1

Opmerking over Trendtime 8 Beuken: H
 oud rekening met de volgende kenmerken en speciale eigenschappen.
Als voorwaarde voor een lange levensduur van uw vloer, dient u rekening te houden met de
volgende punten.
› Behoud een comfortabel klimaat van 40-65% (gebruik luchtbevochtigers, vooral in de wintermaanden, bij houtkachels en kamerhoge vensters met zonnestraling en veranda‘s).
› Parador Parket Trendtime 8 Beuken moet over het volledige oppervlak worden verlijmd.
(Neem de specificaties van de desbetreffende lijmfabrikant in acht).
› De natuurlijke kenmerken van 3-laags beuken parket omvatten voegvorming en variërende
graden van concave of convexe opwelving.
› Bewaar de verpakkingen in gesloten ruimten met een voor het product geschikt klimaat. De goederen uit geopende verpakkingen onmiddellijk leggen. Geopende verpakkingen luchtdicht afsluiten.

2

3

GUID
E

GUID
E

www.parador.de/guide-installation-download

Opmerking over Trendtime 8 Eiken Multiplank:
Bij Trendtime 8 Eiken Multiplank zijn de planken reeds in de fabriek gemengd en moeten ze
karton per karton/altijd uit slechts één karton worden gelegd. Bij het leggen moet erop worden
gelet dat de verschillende soorten planken door elkaar blijven zitten. Zie ook blz. 14 (legvoorschriften).

4

Plaatsing
Afbeelding 1: zaag eerst de veren van de lange kant van de hele eerste rij planken, voor zover u
die al niet smaller moet maken. Begin met de eerste rij in een linkerhoek van het vertrek en leg
de afgesneden lange zijde langs de muur. De vereiste wandafstand van 10–15 mm wordt verkregen met de Parador kunststof-afstandswiggen. Mocht de muur niet recht zijn, lijn de eerste
rij dan recht uit en klik de kopse voegen in elkaar, zie pagina 19, afbeelding 7.
Afbeeldingen 2 en 3: start links met de eerste plank van de tweede rij en klik die met de lange
zijde in de eerste rij. Steek daarvoor de veerkant van de plank onder een hoek van zo’n 25° in de
groef van de vorige rij en laat de plank dan neer. De plank klikt dan op haar plaats: zo zit ze vast
zonder speling en onder druk .

5

Afbeelding 4: de volgende plank wordt - net als alle daaropvolgende - zoals hierboven beschreven aan de lange zijde ingebracht en dan, nog vóór het neerlaten, dicht tegen de kopse zijde van
de vorige plank geschoven. De massieve deklagen moeten daarbij tegen elkaar liggen!
Aanwijzing: o
 m de duurzaamheid te verbeteren, raden wij aan bij het plaatsen van Parador
Trendtime 9-planken - bovenop de vereiste volledige verlijming - ook de kopse
kanten te verlijmen (waar u de lijm aanbrengt ziet u op pagina 20, afbeelding 17).
Daarmee worden de klimaatgerelateerde veranderingen van de spanning in het
product aanzienlijk tegengegaan.
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Plaatsing

6

Basic 11-5; Classic 3025, 3060; Trendtime 3, 4, 6, 8 en Parket Edition Floor
Fields met Automatic-Click® systeem

Afbeeldingen 5 (pagina 18), 6 en 7: daarna vergrendelt u de voeg aan de lange zijde van
alle planken van links naar rechts door ze naar beneden aan te drukken. Voor u de kopse voeg
vergrendelt, moet u ervoor zorgen dat de hele plank in de lange voeg vastzit. Daarop zet u
de kopse voegen vast: u voegt de planken samen met een hamer en een slagbeschermer.
Zorg ervoor dat de kopse uiteinden dicht tegen elkaar liggen, anders kunt u ze niet vastzetten.
Leg alle overige planken op dezelfde manier.

7

Afbeelding 8: om te demonteren, tilt u de hele rij planken op en trekt u ze schuin uit de vorige
rij. Daarna kunt u de kopse voegen uit elkaar halen, beginnend bij het laatst gelegde stuk plank.
Zo blijft het vergrendelingsmechanisme intact en kunnen de planken opnieuw worden gebruikt.
Opgelet: u zet de planken het best niet op hun kant, want dan kan het vergrendelingsmechanisme beschadigd raken.
Afbeelding 9: eindstuk met een blokhaak afmeten (leg daarvoor de plank met de groefkant
naar de vorige rij) en afzagen. Vergeet de muurafstand niet! Bij steekzagen de bovenkant van
de plank naar onderen, bij tafelzagen de bovenkant van de plank naar boven.

8

Afbeelding 10: meet de laatste rij af met behulp van een overgebleven stuk plank. Behoud
een muurafstand van 10–15 mm.

9

10
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Plaatsing

11

Basic 11-5; Classic 3025, 3060; Trendtime 3, 4, 6, 8 en Parket Edition Floor
Fields met Automatic-Click® systeem

Afbeelding 11: de vloer is, tenzij hij volledig verlijmd is, meteen na het leggen gebruiksklaar.
U hoeft enkel nog de kunststof afstandsspieën van Parador te verwijderen en de Parador plinten
te plaatsen met het clipsysteem of met de Parador montagelijm.

12

Afbeelding 12: schuine wand: lijn de eerste rij recht uit en volg de wand. Duid dan op de plank
(zoals op de afbeelding) de overeenkomstige breedtemaat aan en zaag de plank vervolgens af
langs de aanduiding.
Afbeelding 13: Het inkorten van een deurlijst: Leg een overgebleven stuk plank (op de
geschikte ondervloer) tegen de lijst en zaag de lijst langs de plank af.
Afbeelding 14: zo maakt u buisuitsparingen: kies een buisuitsparing met een diameter van
20 mm groter dan die van de buis. Duid de plekken aan, boor ze uit en zaag ze, zoals op de
afbeelding, af onder een hoek van 45°. Het uitgezaagde stuk lijmt u er dan in. Vergeet ook
hierbij de muurafstand niet.

13

Afbeelding 15: leggen op slecht bereikbare plekken: als u de planken niet schuin kunt inbrengen en samenklikken, wordt aanbevolen om de klikrand aan de onderkant van de veer te
verwijderen en de planken te verlijmen. Breng lijm aan op de onderste wang van de groef en
schuif de planken vlak in elkaar (traditioneel tong- en groefprincipe).
Afbeeldingen 16 en 17: lijm aanbrengen: als de vereisten voor de ondervloer volgens de
landspecifieke norm qua effenheid (3 mm / 1 m) of de relatieve luchtvochtigheid (30–65%) de
parketspecifieke tolerantiegrens overschrijden, is het aanbevolen om lijm aan te brengen (zie
afbeelding 16).

14

Hetzelfde geldt voor de kopse kanten (afbeelding 17) bij plaatsing op vloerverwarming.

15

17

16
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Plaatsing

1

Parket Trendtime 3 (visgraat) volledig verlijmd met Allround-Click®-systeem
Afbeelding 1: aangezien er bij zwevend leggen rekening moet worden gehouden met
eventuele zettingsgeluiden, bijvoorbeeld bij toepassing in vochtige grenszones of bij speciale
belasting, moet Trendtime 3 (visgraat) in principe volledig worden verlijmd op de ondergrond
(beton, dekvloer ...).
2
Lees hiervoor ook op pagina 33 het hoofdstuk Checklist voor de volledige verlijming van
Parador parket.
Volg de instructies van de fabrikant van de lijm.

Voorbereiding
Nadat de ondervloer conform de basisregels is gelegd, kan het eigenlijke leggen van de vloerbedekking beginnen.
Afbeelding 2: bij het leggen van stroken (visgraat) is het gevoel van de ruimte erg sterk afhankelijk van de het legpatroon. Bij een pijlrichting van 0° wordt de vloer evenwijdig gelegd met
de muren van het vertrek.

3

Afbeelding 3: bij een diagonaal in het vertrek gelegde visgraatvloer spreekt men van een
zogenaamde 45°-pijlrichting.
Afbeelding 4: voor het leggen van een visgraatpatroon hebt u enkel de door Parador ontwikkelde “universele” planken nodig. Er zijn dus geen linkse en rechtse planken. Met deze plank
kunt u de bovenvermelde legpatronen maken, de legrichting is niet bepaald. U kunt in een
hoek van het vertrek starten (dan liefst per rij – afbeelding 4a) of centraal in het vertrek (dan
liefst per “vlecht” – afbeelding 4b).

4

Afbeelding 5: bij de aanbevolen legrichting moet erop worden gelet, dat de planken zo
worden gelegd dat de groefkant van de planken in de legrichting ligt, en de veer zo in de groef
wordt geklikt. Als bij het leggen de groef in de veer wordt geklikt, is het bij volledig verlijmen
goed mogelijk dat de reeds gelegde planken (of een hele reeks ervan) opnieuw omhooggeheven worden.
Aanwijzingen: v olg de verwerkingsinstructies en hou rekening met aanbreng- en uithardingstijden van de parketlijm.

GUID
E

5

G
 ebruik parketplanken uit verschillende pakketten door elkaar (afbeeldingen 2 en
3). Zo vermijdt u dat gelijkaardige deklaaguitvoeringen (bv. vlammen) naast elkaar
liggen en oogt de vloer gelijkmatig.
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6

Parket Trendtime 3 (visgraat) volledig verlijmd met Allround-Click®-systeem

Legprincipe
Afbeelding 6: kijk vóór het leggen elke plank na op fouten en plaats enkel onbeschadigde
planken.

7

Afbeelding 7: om de hoofdlijn voor de plaatsing vast te leggen, bepaalt u het midden tussen
de twee tegenover elkaar staande muren. Na een parallelle verschuiving van 3,5 cm ligt die
as zoals afgebeeld pal op de punt van de gelegde plankenvlecht. Over die as spant u ook een
touw. De planken aan de rand moet u aanpassen. Zaagsnede onder 45° of volgens het verloop
van de muur. Houd een randafstand van 8–10 mm aan. Die rondom vereiste randafstand moet
ook bij vast ingebouwde voorwerpen worden nageleefd.
Afbeelding 8: in de driehoekige open ruimten moeten passend gezaagde planken worden ingewerkt. Op de lange en kopse kanten, die door hun vorm niet uit zichzelf vasthouden, moet een
gewicht worden gelegd tot de lijm is uitgehard, om overstekken (foute verlijming) te vermijden.

8

Afbeelding 9: zodra de lijm is uitgehard (na ongeveer 24 uur) is de vloer gebruiksklaar. U hoeft
enkel nog de kunststof afstandsspieën van Parador te verwijderen en de Parador plinten te
plaatsen met het clipsysteem of met de Parador montagelijm.
Afbeelding 10: Het inkorten van een deurlijst: Leg een overgebleven stuk plank tegen de lijst en
zaag de lijst af langs de plank. Leg daartoe het overgebleven stuk plank op een ca. 2 mm hoge
ondervloer om de hoogte van de lijm na te bootsen.

9
24 h

Afbeelding 11: Daar waar de planken er niet meer kunnen worden ingedraaid (deurlijsten,
verwarmingsbuis ...) moet u ze horizontaal plaatsen. Daarvoor moet u de klikrand verwijderen
met een mes.
Aanwijzing: m
 ocht het bij uitzondering onvermijdelijk zijn om Trendtime 3 zwevend te leggen,
dan moeten de parketplanken aan alle kanten verlijmd worden.

11

10
2
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Plaatsing

1

Parket Edition New Classics met tong- en groefverbinding

Voorbereiding
Nadat de ondervloer conform de basisregels is gelegd, kan het eigenlijke leggen van de
vloerbedekking beginnen.

2

Afbeelding 1: het parket Edition New Classics bestaat uit twee verschillende modules, om
zo de visgraat-look te verkrijgen. In een enkele rij wordt slechts een soort module gebruikt.

Legprincipe
Afbeelding 2: de planken worden volledig op de dekvloer verlijmd. De plaatsing gebeurt in een
zogenaamd halfsteens verband: de kopse kanten verspringen van rij tot rij met een halve planklengte. Op die manier verkrijgt u een rustiger, harmonieus uitzicht.
U kunt de vloer ook plaatsen in wild verband, zoals in de onderste helft van de afbeelding.
Daarbij moeten de dwarsvoegen minstens met 40 cm verspringen.

3

Kijk vóór het leggen elke plank na op fouten en plaats enkel onbeschadigde planken.

Legpatronen
Afbeelding 3: er zijn verschillende legpatronen mogelijk, die in de ruimte ook een verschillend
effect sorteren.
We lichten hier drie varianten toe:

4

Variant 1: gebruikelijke plaatsing, telkens 1 soort module per rij
Variant 2: dubbele vlecht, telkens 2 rijen met een soort module
Variant 3: diagonaal uitzicht, slechts één soort module voor het hele vertrek
Afbeelding 4: vooral bij de mix-look moet bij het leggen van een nieuwe rij worden gelet op de
overgangen van de dwarsstrepen. Door de planken zijdelings te verschuiven kunt u die overgangen optimaliseren. Hou er wel rekening mee dat een kleine verspringing hierbij toegelaten en
onvermijdelijk is.

5

Afbeelding 5: om een gelijkmatig patroon te verkrijgen bij de eerste en de laatste rij, meet u de
breedte van het vertrek dwars op de legrichting en bepaalt u de breedte van de planken.

22

PARKET II Plaatsing

Plaatsing

6

Parket Edition New Classics met tong- en groefverbinding

Afbeelding 6: zaag eerst de veren van de lange kant van de hele eerste rij planken, voor zover
u die al niet smaller moet maken. Begin met de eerste rij in een linkerhoek van het vertrek en
leg de afgesneden lange zijde langs de muur. De vereiste wandafstand van 10–15 mm wordt
verkregen met de Parador kunststof-afstandswiggen.

7

Afbeelding 7: het laatste element van een rij zaagt u af. Met het overblijvende stuk, dat niet
korter dan 15 cm mag zijn, begint u de volgende rij.
Afbeelding 8: de dwarsvoegen moeten van rij tot rij met minstens 40 cm verspringen
(“wild verband”).
Afbeelding 9: sla de planken met een slagblok en een hamer tegen elkaar en druk de planken
aan tegen de vorige tot de voeg gesloten is.

8

9
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Plaatsing
Parket Edition Open Frameworks met losse en vaste veerverbinding

Voorbereiding
Nadat de ondervloer conform de basisregels is gelegd, kan het eigenlijke leggen van de
vloerbedekking beginnen.
Het parket Open Frameworks bestaat uit vier verschillende modules (planken) en vier
verschillende links.
Afbeelding 1: algemeen gesproken is deze vloerbedekking ontworpen om volledig aan de
ondergrond verlijmd te worden.

1

Veren (losse veren en verenzones aan de planken) hoeven niet verlijmd te worden in de
groefzones.
Zorg ervoor dat u genoeg losse veren hebt (smalle planken en links telkens één veer en
brede delen en links telkens twee veren).

Legprincipe
De planken worden volledig op de dekvloer verlijmd. Voor de verbinding van de individuele
planken en links moet de Parador veer worden gebruikt voor een gelijk bovenoppervlak (de lijm
bereikt na 24 uur zijn uiteindelijke hechtsterkte). De veren worden ingebracht in een groef in de
kopse zijde van een plank / link of, afhankelijk van de gewenste look, ook in de groef in de lange
zijde van een plank / link. Daarom zijn er geen linkse en rechtse planken / links nodig.
Afbeelding 2: kijk vóór het leggen elke plank en link na op fouten en plaats enkel
onbeschadigde planken en links.

2

Omdat de planken / links volledig worden verlijmd, moet doorlopend worden nagekeken of alle
voegen gesloten zijn. Net voordat de lijm uithardt, moet bijvoorbeeld worden gecontroleerd op
een eventuele voegverschuiving door gebruik van een slagblok of de Parador MultiTool, of moet
het bovenvermelde nazicht worden uitgevoerd en moeten open voegen weer worden dichtgemaakt.

Legpatronen
Afbeeldingen 3 tot 7: door de verbinding met een losse en vaste veer zijn verschillende
legvarianten mogelijk. Bij wijze van voorbeeld vindt u hieronder een paar varianten van
visgraatplaatsing.

3

Visgraat single

4

Gewone plaatsing

5

Formaatmix

6

Links

7

Formaatmix met links

Met parket Edition Open Frameworks is nog een veelheid aan andere legvarianten mogelijk
(bv. Basic, trapsgewijs, blokpatroon ...).
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Plaatsing
Parket Edition Open Frameworks met losse en vaste veerverbinding

Plaatsing
Als voorbeeld wordt het parket Edition Open Frameworks weergegeven in de standaard legrichting in de lengte.
Afbeelding 8: hou rekening met de gegevenheden van het vertrek en bepaal zo nodig het
legoppervlakte om een gelijkmatig ogende vloer te krijgen.

8

Afbeelding 9: zaag eerst de veren van de lange kant van de hele eerste rij planken, voor zover u
die al niet smaller moet maken. Begin met de eerste rij in een linkerhoek van het vertrek en leg
de afgesneden lange zijde langs de muur. Met de afstandsspie van Parador houdt u de vereiste
muurafstand van 10–15 mm.
Afbeelding 10: steek de veren in de groef aan de kopse kant (bij de smalle planken of kleine
links telkens 1 veer en bij de brede planken of grote links telkens 2 veren).

9

Afbeelding 11: de dwarsvoegen moeten van rij tot rij (bij standaardplaatsing in de lengte) ook
minstens 15 cm verspringen.
Afbeelding 12: het laatste element van een rij zaagt u af. Met het overblijvende stuk, dat
niet korter dan 15 cm mag zijn, begint u de volgende rij. Het laatste element moet u met een
trekijzer en een hamer invoegen. De dwarsvoegen die ontstaan, moeten minstens 15 cm
verspringen.
Aanwijzing: bouw in elk geval (nagenoeg elke plank en elke link) de gepaste veer in.

10
0RGXO

/LQN

12

11
>15 cm/6

inch
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Plaatsing
Parket Edition Open Frameworks met losse en vaste veerverbinding

Afbeeldingen 13, 14 en 15: gebruik een slagblok of de Parador MultiTool en een hamer en
steek de planken aan de lange en de kopse kant in elkaar en druk de plank tegen de vorige
plank totdat de voeg gesloten is.

13

Nadat de vloer gelegd is en de lijm is uitgehard (ongeveer 24 uur), is hij gebruiksklaar. U hoeft
enkel nog de afstandsspieën te verwijderen en Parador plinten te plaatsen met het clipsysteem
of met de Parador montagelijm.
14

15
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Conserveren, reinigen en onderhouden
Parador parketvloeren zijn dankzij het gebruiksklaar afgewerkt oppervlak gemakkelijk schoon te maken
en te onderhouden. Opdat u nog lang van uw vloer zou kunnen genieten, vindt u hier nog enkele
aanwijzingen voor het conserveren, reinigen en onderhouden:

1

Conserveren
Algemene instructies voor het conserveren van uw parketvloer:
› 3 0-65% (uitzondering: 40-65% bij de houtsoort beuk) relatieve luchtvochtigheid is optimaal
voor Parador parket en ook aanbevolen voor het welzijn van de mens.
› Zand en vuil voorkomen, omdat beide werken als schuurpapier.
› Op de vloer liggende vloeistof altijd onmiddellijk verwijderen.
› Uitsluitend licht vochtig afnemen.
› Geen schuurmiddel, boenwas of polijstmiddel gebruiken. Deze maken het uiterlijk dof.
›V
 oorzie de stoelen en tafels van zachte viltdoppen. Bureaustoelen moeten zachte zwenkwielen
hebben of gebruik in zwaarbelaste zones adequate vloerbeschermingsmatten.
› Geen stoomreiniger gebruiken.
› Onderhouds- en reinigingsproducten uit het Parador assortiment gebruiken.

Beschadigingen voorkomen

2

3

Net zoals bij alle andere typen vloeren moet uw nieuwe parketvloer worden beschermd tegen vuildeeltjes door adequate schoonloopzones (matten) (Afb. 1). Om het hout tegen krassen te beschermen
moeten onder stoel- en tafelpoten, maar ook onder meubilair altijd geschikte, zachte viltdoppen worden
gemonteerd (Afb. 2). Zwenkwielen van bureaustoelen, ladenblokken en rolcontainers moeten zachte
loopvlakken/wielen hebben (type W volgens EN 12529) (Afb. 3). Verder is er de mogelijkheid om de vloer
in deze zwaarbelaste zones te beschermen door adequate beschermingsmatten. (verkrijgbaar in de kantoorvakhandel). In de was zetten of extra verzegelen van gelakte parketvloer is onnodig, omdat dergelijke
maatregelen nooit een verbetering zijn voor het uiterlijk of een gebruiksvoordeel bieden. Wij adviseren
uw parketvloer regelmatig droog te reinigen met een stofzuiger (borstel ingeschakeld) of met een
veger. Licht vochtig afnemen is uitsluitend nodig bij hardnekkige verontreinigingen. Hierbij is het
belangrijk dat de veger goed wordt uitgewrongen en dat er geen plassen stilstaand water ontstaan.

Reinigen na de bouwfase
›B
 oorstof en andere losse deeltjes onmiddellijk met een veger of stofzuiger verwijderen.
› De vloer eventueel licht vochtig opnemen met normaal verkrijgbare schoonmaak- of onderhoudsproducten.
› De vloer mag enkel licht vochtig, nooit nat, worden opgenomen.
Onderhoudsreiniging
› Stof, pluizen en losse deeltjes kunnen met een veger of stofzuiger (borstel ingeschakeld) worden verwijderd.
› Lokale vuilafzettingen met een vochtige doek wegvegen.
› Voor het regelmatige onderhoud en de conservering bevelen we de Parador onderhoudsset met
speciale schoonmaak- en onderhoudsproducten aan.

› Neem de vloer bij hardnekkige vuilafzettingen licht vochtig op met Parador schoonmaakproducten.
Gebruik enkel een schoonmaak- en onderhoudsproduct uit het Parador assortiment dat geschikt is
voor de betrokken parketvloer.

Repareren van krassen en beschadigingen
›M
 et de qua kleur afgestemde Parador Premium reparatieset kunnen de beschadigde plekken worden
hersteld.

›G
 ebruik de Parador lak-retoucheerpen voor het retoucheren van lichte krassen.
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Conserveren, reinigen en onderhouden
Onderhoud van gelakte oppervlakken en natuurgeoliede /natuurolie plus-oppervlakken /
met olie geïmpregneerde oppervlakken (uv-olie) /professional (‘objectlak’)
Opmerking: De aangegeven onderhoudsvoorschriften gelden ook voor parketvloeren met de lakafwerking extra mat
professional. Het onderhoud mag niet afwijken van de specificaties voor standaard oppervlakken met
lakafwerking.
Gebruik voor het onderhoud van alle parketoppervlakken producten uit het Parador assortiment. Naast de Parador onderhoudsproducten zijn er op markt verschillende olie-, olie / was- of wassystemen beschikbaar. U moet een systeem kiezen.
Als een systeem zou worden gebruikt in combinatie met dweilwater en / of zeep, moet u erop letten de vloer enkel licht
vochtig, nooit nat, te dweilen. Wring de doek dus goed uit. Vermijd absoluut plassen en stilstaand water.
De natuurgeoliede, natuurolie plus en met olie geïmpregneerde (uv-olie) oppervlakken van Parador kunt u behandelen met
alle normaal verkrijgbare schoonmaak- en onderhoudsproducten voor aan de lucht drogende of oxidatief drogende natuurgeoliede en met olie geïmpregneerde (uv-olie) oppervlakken.
Bij een woonklaar oppervlak is, ongeacht de belasting en voor de duurzame conservering, geen inwrijven nodig. De maximale olie-opname van het parketplankenoppervlak is in de fabriek bereikt (zie uitzondering verderop bij parket Basic 11-5).
Regelmatig onderhoud is steeds nodig. Hoe vaak hangt af van de belasting.
Hou rekening met de verwerkingsinstructies en de etikettering van de leverancier van uw keuze.

Volledige renovatie door afschuren
Als de parketvloer wegens schade wordt gerenoveerd, moet bij gelakt parket en bij met olie geïmpregneerd parket
(uv-olie) het hele oppervlak worden afgeschuurd. Bij natuurgeoliede vloeren en bij natuurolie plus-oppervlakken kan dit ook
gedeeltelijk gebeuren. Per schuurbeurt wordt, afhankelijk van hoe erg de vloer beschadigd is, zo’n 0,5 mm afgeschuurd.
Parket kan dus perfect meermaals worden afgeschuurd. Voor de daarna noodzakelijke behandeling van het oppervlak kunt
u geschikte lak- of olieproducten uit de vakhandel gebruiken. Er worden de meest diverse oppervlaktematerialen aange
boden, zoals lak-, olie- of wassealers. U kunt alle systemen gebruiken die de fabrikant aanbeveelt voor parketvloeren.
Een volledig afgeschuurde vloer kan echter ook worden behandeld met de professionele onderhoudsolie voor echte
houten vloeren uit het Parador assortiment.

Onderhoud van geborstelde / gestructureerde oppervlakken
Geborstelde of gestructureerde oppervlakken hebben meer onderhoud nodig en zijn gevoeliger voor vuil. Houd hier in het
bijzonder rekening met grotere schoonloopzones. Bij gestructureerde oppervlakken moet er worden schoongemaakt in de
richting van de structuur.
*Voor producten uit het assortiment parket Basic 11-5 beveelt Parador aan het product aanvankelijk in te wrijven om
de oorspronkelijke toestand duurzaam te behouden (gebruik hiervoor professionele onderhoudsoliën uit het Parador
assortiment).
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Voorbeeld Aanvaardingsrapport
voor installateur
Meneer / Mevrouw: __________________________________________________ Ordernummer: _________________________________________________
Straat: _____________________________________________________________ Rapportnummer: _______________________________________________
Postcode / Plaats: ____________________________________________________ Datum: _______________________________________________________
Gelegd op: _________________________________________________________________________________________________________________________
Pos.

Hoeveelheid (nominaal)

Hoeveelheid (werkelijk)

Artikel

1

_____________________ m2

_____________________ m2

Verwijderen bestaande vloerbekleding / m2 Basis

2

_____________________ m2

_____________________ m2

Leggen vloer

3

_____________________ m

_____________________ m

Aanbrengen profielen

4

_____________________ m

_____________________ m

Aanbrengen plinten

5

_____________________ Stk.

_____________________ Stk.

Deuren afkorten

6

_____________________ Stk.

_____________________ Stk.

Deurlijsten inkorten

7

_____________________ Stk.

_____________________ Stk.

Vloerdelen vervangen

Bijzonderheden / opmerkingen:_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
De beoordeling van de gelegde vloer is staand uitgevoerd zonder schuin invallend licht of andere lichtbrekingen (bv. tegenlicht) en zonder afwijking
van de normale gebruiksomstandigheden. De vloer vertoont geen gebreken of schades. De reinigings- en onderhoudsinstructies voor de gelegde
vloer zijn aan de gebruiker / opdrachtgever overgedragen.

________________________________________________________________
Handtekening eindcontroleur en / of besteller

_________________________________________________________________
Datum, plaats
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Checklist voor leggen op
warmwater-vloerverwarming
In beginsel moet elke minerale ondergrond voor het leggen van parketvloeren zodanig worden
verwarmd dat er geen schadelijk vocht meer kan vrijkomen. Dit opwarmen geldt voor elk seizoen,
‘s winters en ‘s zomers. De dekvloer moet deskundig overeenkomstig de algemeen erkende
regels van het vak (DIN) zijn gelegd. Deze moet minimaal 21 dagen drogen voordat met verwarmen kan worden begonnen. Wij adviseren dat het verwarmen overeenkomstig het volgende
schema of op basis van het voorbeeld verwarmingsprocedure wordt uitgevoerd. Let daarbij ook
op de aanvullende instructies van de installateurs van de dekvloer en het verwarmingssysteem.
Opmerking: Zie hiervoor ook het hoofdstuk Legvarianten: Leggen op vloerverwarming

Verwarmingsschema voor een
warmwatervloerverwarming
Voorlooptemperatuur

50

45ºC

45

45ºC

40
35
30

25ºC

25

25ºC

20
15
10
5

15ºC
21 dagen geen
verwarming

Ligtijd
dekvloer

5 dagen

Opwarmen

7 dagen

Max. voorlooptemperatuur zonder
onderbreking

4 dagen

Afkoelen

7 dagen

Verwarming
uitschakelen

7 dagen

Opwarmen tot max.
45ºC en afkoelen

Leggen: max.
25ºC voorlooptemperatuur
18–20ºC binnentemperatuur

Opwarmen en
normale werking
tijdens het
stookseizoen

Let op het volgende: de oppervlaktetemperatuur van de parketvloer mag idealiter niet boven de
25 °C (max. 29 °C) uitkomen.
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Verwarmingsprocedure bij
warmwater-vloerverwarmingen(voorbeeld)
Bij nieuw geïnstalleerde warmwater-vloerverwarmingen moet altijd de verwarmingsprocedure
worden doorlopen.
1. a) Op______________________________________ zijn de dekvloerwerkzaamheden beëindigd.
b) Er ligt een cement- w, anhydriet- w dekvloer.
c) De dikte van het dekcement is gemiddeld__________________________ cm.
2. a)	 Op_____________________________________ is het verwarmingsvlak van de vloerconstructie in werking gezet______________________________
en met een dagelijkse temperatuurstijging van 5 °C (voorlooptemperatuur) opgewarmd tot 45 °C.
b) Deze maximale temperatuur is_____________ dagen (nominaal: 7 dagen) zonder nachtverlaging constant gehouden.
c) Van_______________ t / m__________________ (nominaal: 4 dagen) is de voorlooptemperatuur dagelijks met 5 °C verlaagd.
d) Van_______________ t / m__________________ (nominaal: 7 dagen) werd de verwarming uitgeschakeld.
e) Op______________________________________ is de verwarming weer in werking gezet en
		op______________________________________ werd de voorlooptemperatuur van 45 °C bereikt.
f)	Na het bereiken van de voorlooptemperatuur van 45 °C werd in temperatuurstappen van dagelijks max. 10 °C de voorlooptemperatuur verlaagd
(max. 25 °C), totdat een kamertemperatuur van ca. 18 °C–20 °C werd bereikt voor het leggen van laminaat of parket.
3. Tijdens het verwarmen/afkoelen werden de ruimten geventileerd, maar tochten werd voorkomen?

w ja

4. De laatste vochtigheidsmetingen op de gemarkeerde meetpunten lieten_____________ % restvocht zien.
(Toelaatbare waarden: Anhydriet dekvloer max. 0,3 CM %, cement dekvloer max. 1,8 CM %)
5. Het vloeroppervlakmet vloerverwarming is hiermee vrijgegeven voor gebruikslagen / vloerbedekking.

Voor de aannemer / opdrachtgever:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Plaats / Datum / Handtekening / Stempel

Deze indicaties zijn ter advisering van de installateur / verwarmingsinstallateur resp. de aannemer. Hieraan kunnen geen aanspraken op garantie
worden ontleend. Bij twijfel moeten de betrokken voorschriften van de dekvloerinstallateur / verwarmingsinstallateur worden opgevolgd.
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Checklist voor de volledige
verlijming van Parador parket
Parador parketvloeren kunnen ook volledig verlijmd worden. De producten Trendtime 3, Edition
New Classics met tong- en groefverbinding en Open Frameworks met losse en vaste veerverbinding zijn ontworpen om volledig verlijmd te worden en niet geschikt om zwevend te leggen.
Volledig verlijmen biedt ten opzichte van zwevend leggen een aantal voordelen. De volgende
aanwijzingen in acht nemen:

›Als lijmsoort zijn voor dit doel uitsluitend door de lijmfabrikant geadviseerde water- en oplosmiddelvrije, één- of twee-componenten (1-K of 2-K) polyurethaanlijmen of lijmen met oplosmiddel
conform DIN 281 te gebruiken. De specificaties van de lijmfabrikant, met name over het
aanbrengen (bv. gebruik van de geschikte lijmspatel) moeten worden opgevolgd.

› Parador beveelt de lijmen T54 FC en 151 Objekt van Sika aan. Die lijmen zijn geschikt voor alle
gangbare houtsoorten zoals beuken en eiken. Wend u bij speciale vragen tot de lijmfabrikant
en volg de betrokken technische fiche op.

› De ondergrond moet droog, vlak, barstvrij, schoon en geschikt zijn voor verlijming. Hij moet ook
de juiste vochtwaarden vertonen. De voorbehandeling moet worden uitgevoerd volgens de
instructies van de lijmfabrikant.

› Dekvloeren mogen de volgende vochtwaarden niet overschrijden:
Anhydriet dekvloer

Cement dekvloer

zonder vloerverwarming

max. 0,5 CM %

max. 2,0 CM %

met vloerverwarming

max. 0,3 CM %

max. 1,8 CM %

› Er moet minstens 10 mm afstand worden gehouden van alle vaste objecten
(zie legvoorschriften 6 en 7).

› Bewegingsvoegen in de ondergrond moeten worden overgenomen. Bewegingsvoegen worden
ook aanbevolen bij deuropeningen en doorgangen en om de 15 m (in de lengte en in de breedte).

› De algemene aanwijzingen van de plaatsingsinstructies moeten ook worden opgevolgd bij
volledig verlijmen.

› Meer informatie is te vinden op de website van de lijmfabrikant (bv. www.sika.de) of neem bij
twijfel contact op met Parador voor de juiste toepassing.
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