Leggen van houten vloeren
Bij aflevering van het hout kan men zich niet altijd voorstellen dat met de planken die geleverd zijn daadwerkelijk de
vloer gemaakt kan worden zoals die bij ons in de showroom te zien is. Wij kunnen hiervoor een ervaren vloerenlegger
introduceren of uw vloerenlegger kan zich door ons laten informeren. Oliën, boenen of lakken vergemakkelijken het
onderhoud. Vroeger werden houten vloeren veelal afgewerkt met een waslaag die gemakkelijk bij te werken is door
regelmatig te boenen (bijvoorbeeld met een boenmachine). Hout kan ook worden voorzien van een kwaliteitslak of
olie die met een vochtige doek af te nemen is.

Belangrijk
Massief of multiplank hout alleen opslaan of verwerken in droge ruimtes (meten m.b.v. hygrometer). U kunt het hout
het beste terug in plastic rollen wanneer het niet meteen verwerkt wordt. Alle cementdekvloeren dienen vooraf op
vocht gemeten te worden. Restvocht mag max 2% zijn.

Leg mogelijkheden
1. Vast: lijmen op een 12mm dikke spaanplaat-broodjes of eiken mozaïek ondervloer;
altijd met PU-lijm en spijkeren (aanbevolen methode).
Voorstrijk; Wacol PU280 (± 1ltr/10m²), lijm voor vloerverwarming; Wacol PU225 A+B
(30-45min verwerkbaar na mengen, ± 1kg/m² nodig).
2. Zwevend: los van de ondergrond leggen, dit gaat het beste met onze multiplank.

Schuren
Kant-en-klare verouderde vloeren dienen niet meer geschuurd te worden. Traditionele vloeren dienen vóór het
kleuren/behandelen geschuurd te worden.
Door het schuren verwijdert u het vuil en opstaande vezels. Zo wordt het oppervlak zo goed mogelijk voorbereid voor
lak, boenwas of olie.
Schuren gebeurt meestal in verschillende fasen: men begint met grof en eindigt met fijn schuren. De machinekeuze
wordt bepaald door de toestand van de vloer en het gewenste resultaat.

Machines te gebruiken voor onze houten vloeren
1. Traditionele zware schuurmachine.
2. Kanten schuurmachine.
3. Band schuurmachine.
Tussen elke schuurbeurt goed stofzuigen. Beperk u bij de eerste schuurgang tot schuurpapier met korrel 40, dan
eventueel noesten stoppen en schuren met korrel 80. Een derde schuurgang is eventueel nodig voor het naschuren.
Gebruik hiervoor korrel 120.

Vuistregels voor het schuren
1. Schuur zoveel mogelijk in de richting van de houtnerf.
2. Kies bij twijfel over de grofheid van het schuurmateriaal eerder voor een fijne dan een grove korrel. Begin met
korrel 40, dan korrel 80 en naschuren met korrel 120. Maak iedere schuurgang geheel af.

Kleuren van de vloer
Maak eerst een proef op een monster tot het gewenste resultaat bereikt wordt.
Lak:
1. Is vochtig af te nemen.
2. Zijdeglans, mat- of extra mat.
3. Bijvoorbeeld trea-lyx parket lak of 2 componenten PU lak.
Lakken met de roller:
Gebruik een roller op een lange steel en een speciale rolbak. Begin altijd aan de kortste kant van de kamervloer en
begin een baan steeds vanaf dezelfde zijde. Breng de lak haaks op de nerfrichting aan en rol in de nerfrichting.
Meerdere lagen zijn noodzakelijk voor een goed resultaat. Verbruik ± 1 liter op 10m².
Was:
1. Makkelijk bij te werken (bijvoorbeeld met boenmachine of doek).
2. In verschillende kleurtinten.
Olie:
1. Makkelijk bij te werken (met een doek).
2. Minder onderhoud.

