
Algemeen

Voor de montage

Montage

nakloppen

Leg de gehele vloer en zorg dat eventuele profielen ook direct in de vloer verwerkt worden.

Montage instructie:

SPC klik vloeren

Gebruik het afgesneden stuk van het laatste vloerdeel als begindeel op de volgende rij. Zorg er voor dat de 

kopse verbindingsnaden minimaal 20-30 cm uit elkaar liggen. Dat geeft een mooier beeld en voorkomt vaak 

ook trapsgewijze motieven in de vloer.

Snij het vloerdeel met een mes af, door eerst tweemaal in te snijden langs de winkelhaak of zwaaihaak en 

daarna af te breken. Het overgebleven stuk kan als begin voor een volgende rij gebruikt worden. Zorg dat de 

reststukken die gebruikt worden minimaal 30 cm lang zijn. Zorg er ook voor dat de kopse verbindingen 

tussen de rijen minimaal 20 cm uit elkaar liggen. De vloerdelen worden onder een hoek van circa 30 graden  

in elkaar geklikt. 
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Hanteer altijd de geldende, landelijke of regionale, normen voor het leggen van de vloeren.

Laat de vloerdelen minimaal 48 uur, in de ruimte waar gelegd gaat worden, vlakliggend,

acclimatiseren. Deze ruimte dient een temparatuur tussen 15 en 25 graden te hebben.

Een eventueel aanwezige vloerverwarming dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de 

montage uitgezet te worden (zie het vloerverwarmingsprotocol). 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.

Na het leggen de vloer reinigen. Vervolgens kunnen desgewenst de naden bij de muren en andere 

obstakels afgekit worden. Bij gebruik van de PVC vloer in een vochtige of natte ruimte, zoals een toilet of 

badkamer, dienen altijd alle naden rondom afgekit te worden.

Als laatste kunnen de plinten gemonteerd en afgekit worden.

Probeer met een stukje SPC strook, met of zonder ondervloer, 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. 

SPC click stroken of tegels zijn voorzien van een geïntegreerde ondervloer en kunnen direct op de 

bestaande ondergrond gelegd worden.

De ondergrond dient vlak te zijn, maximale hoogteverschillen van 3 mm per 

strekkende meter. Begin bij een SPC met klikverbinding op de eerste rij in de 

ruimte, met de tand (zie afbeelding) naar de muur. Leg zo de eerste rij. Klik de 

delen, met een 2G clicksysteem (de Sense F- en G-serie), rondom eerst aan de 

kopse kant onder een hoek in elkaar, daarna pas aan de lange kant. Niet 

andersom en niet aanslaan! Klop elk deel, na het inklikken,  zachtjes na zodat 

zeker is dat de delen goed in elkaar geklikt zijn. Houdt overal rondom een 

expansieruimte van 4 mm vrij (bij maximaal 10x10 meter), dus ook bij 

radiatoren etc.. Bij vloerdelen met een 5G drop down aan de kopse kant (Sense 

W-serie) werkt het anders. Eerst de lange zijde in elkaar klikken, daarna de 

kopse kant van bovenaf rustig in elkaar slaan.


