Zwevend leggen van uw Easy Floor
Het leggen van uw Easy Floor is een klus die u prima zelf kunt doen. Volg onderstaande stappen
nauwkeurig, dan kunt u straks genieten van uw vloer!
Dit document is een verkorte versie van de volledige leginstructie. U kunt deze volledige leginstructie vinden op
www.easyfloors.nl onder het kopje downloads. In het geval van vloerverwarming verwijzen wij naar onze
garantievoorwaarden (www.easyfloors.nl > downloads).

Voordat u begint:
 Laat de vloer in gesloten verpakking 48 uur acclimatiseren.
 Zorg dat de ruimte voldoende verwarmd is: tussen de 15 en 22 graden Celsius.
 Ben er zeker van dat de ondervloer voldoende droog is.
 Ben er zeker van dat de ondervloer voldoende vlak is.
 Zorg dat u het benodigde materiaal bij de hand hebt.
 Lees onderstaande instructie aandachtig door
 Bekijk de instructiefilmpjes op www.easyfloors.nl > downloads > instructiefilmpjes.

Aan de slag:
Welke materialen hebt u nodig?
 Hamer
 (Elektrische) afkortzaag of decoupeerzaag
 Meetlint (rolmaat / duimstok)
 Slagijzer
 Slagblok
 Afstandblokjes
Het aanbrengen van de ondervloer:
In het geval van de Easy Underfloor:
 Op de cementdekvloer de folie uitrollen.
 Naden laten overlappen met de overflap.
 Laat de folie bij de wanden iets doorlopen.
In het geval van de groene platen:
 Eventueel dampdichte folie op de werkvloer aanbrengen (zeker in het geval van
nieuwbouw).
 Naden afplakken met aluminium tape.
 Groene platen aanbrengen.

Het leggen van de multiplanken:
 Leg de planken in de lengterichting van de ruimte; de kamer mag niet breder zijn dan circa 8
meter.
 Plaats de afstandblokjes (circa 15 mm breed) tegen de muur.
 Leg vervolgens de eerste rij planken neer; doe dit zo dat de groef naar de muur wijst.
 Het is belangrijk dat de eerste rij planken zo recht mogelijk ligt; u kunt hiervoor een
gespannen draad gebruiken of een potloodlijn.
 De planken kunnen op de kopse kant iets aangetikt worden door een blokje tegen de kopse
kant te leggen en hier zachtjes met een hamer tegen te tikken.
 Breng lijm in de groef van de plank aan en schuif de volgende plank met de meszijde in de
groef. De rij kan zachtjes tegen elkaar worden getikt met behulp van een slagblok; sla nooit
rechtstreeks op de groef.
 Gebruik het restant van het laatste vloerdeel van de eerste rij als beginstuk van de tweede rij
en/of gebruik de korte delen voor langs de randen en de lange delen midden in de vloer. Leg
de banen in halfsteens verband.
 Let op: zorg ervoor dat er niet met een te klein deel geëindigd of begonnen wordt (minimaal
30 cm).
 Werk zo rij voor rij verder.
 Als de vloer om een obstakel heen moet worden gelegd, (centrale verwarming, gas- of
waterleidingen), markeert u het uit te zagen deel dat moet worden verwijderd nauwkeurig.
Vergeet niet om circa 15 mm extra ruimte voor de uitzetting van de vloer uit te zagen. Deze
gaten kunnen eventueel met rozetten worden afgedekt.
 Het is van belang de laatste rij vloerplanken vooraf precies op te meten. Gebruik bij de
laatste rij een slag/trekijzer om de vloerdelen strak tegen elkaar aan te duwen. Pas op, dat
het slag/trekijzer niet weggeslagen wordt, hierdoor kan de vloer beschadigen.
 Na het leggen van de volledige vloer de afstandblokjes verwijderen en (eventueel) de plinten,
afdeklatten, overgangsprofielen en / of eindprofielen aanbrengen.
 Uw vloer is klaar voor gebruik.

