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Compact Loc plaatsing
Vóór en tijdens de plaatsing onvoorwaardelijk in acht nemen! Gelieve eerst plaatsingshandleiding 
helemaal door te nemen! Vloerbedekkingswerkzaamheden conform ATV DIN 18365, bijkomende informatie op www.EPLF.com

Gelieve deze aanwijzingen nauwgezet in acht te nemen om de garantieclaims onbeperkt te handhaven. 

Afhankelijk van het toepassingsgebied bieden er zich verschillende plaatsingsmogelijkheden aan: 

1. De lijmloze en snelle plaatsing 

2. De plaatsing met Clickguard™: voor de plaatsing van laminaatvloeren in commercieel gebruikte ruimten moet er een verzegeling plaatsvinden [11]. Clickguard™ 
beschermt de vloer duurzaam tegen de inwerking van vochtigheid langs boven. De vloer kan terug opgenomen en opnieuw gelegd worden. Bij het gebruik van Click-
guard™ de corresponderende gebruiksaanwijzing in acht nemen. In geval van verzegeling dient er voldoende Clickguard™ op de bovenste veerzijde gedaan worden [11] 
(telkens 1 x lange zijde, 1 x voorkant). De vrijgekomen Clickguard™ na 15 - 20 minuten maximaal met een kunststofplamuurmes van het oppervlak wegwerken. Eventuele 
overblijfselen kunnen met huishoudoplosmiddelen geëlimineerd worden.

Voorbereiding: gelieve de pakketten 48 uur vóór de plaatsing onder dezelfde klimatolo-
gische omstandigheden als bij de plaatsing te bewaren [1]. Een belangrijke voorwaarde voor 
de inbouw en een langdurig behoud van de waarde van de laminaatvloer is een binnenhuis-
klimaat met 15 – 30°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 – 70%.

Materiaal en vereist gereedschap: PE-folie, afstandswiggen, montagehulpmiddel, contactge-
luidisolatie, zaag, potlood, duimstok; [2] zo nodig: Clickguard™, voegvullingsmiddel

 De ondergrond voor de plaatsing van de laminaat moet van zodanige aard zijn, dat de 
laminaatvloer in overeenstemming met de handleiding van de fabrikant gelegd kan worden. 
Als ondergrond zijn o.a. minerale ondergronden (zoals bijvoorbeeld estrik, beton, asfalt), 
spaanplaatconstructies en bevloeringen met houten planken geschikt. De ondergrond moet 
absoluut effen, droog, netjes en draagkrachtig zijn. Vloeroneffenheden van meer dan 3 mm 
op 1 m moeten op vakkundige wijze geëgaliseerd worden (conform DIN 18202) [3]. De ef-
fenheid van de ondergrond kan het best met een richtlat of een lang waterpas opgespoord 
worden. Bij de plaatsing op minerale ondergronden, zoals bijvoorbeeld beton, cementestrik, 
anhydrietestrik en stenen tegels e.a., moet er een vochtigheidsmeting plaatsvinden. Vol-
gende resterende vochtigheid mag de estrik vóór de plaatsing niet overschrijden:

 Cementestrik: zonder vloerverwarming < 2,0% CM
 Anhydrietestrik: zonder vloerverwarming < 0,5% CM

Er mogen geen afzettingen, getrapte randen of soortgelijke oneffenheden aanwezig zijn. 
Bouwplaatsverontreinigingen zoals pleister-, gipsresten of dergelijke moeten volledig worden 
verwijderd. Scheuren in de ondergrond moeten ook als twijfelachtig worden geclassificeerd. 
Om de volledige schadeclaims te doen gelden, moeten de voorschriften conform 
ATV DIN 18365 en §4 par. 3 VOB/B in acht worden genomen.

Controleer de panelen bij goede lichtomstandigheden op tekortkomingen. Planken met 
zichtbare gebreken buiten de geldende toleranties, zoals hoogte-, glans-, maat- en kleu-
rafwijkingen, moeten gesorteerd worden en worden kosteloos vervangen [4]. Bij verwerkte 
panelen kunt u geen bezwaren meer indienen.

Een laminaatvloer wordt zwevend gelegd en mag niet op de ondervloer gekleefd, vastge-
schroefd, gespijkerd of op een andere manier bevestigd worden! Het opstellen van zeer 
zware voorwerpen, bijv. van inbouwkeukens, heeft ook een fixerende werking. Aanbevolen 
wordt, inbouwkeukens en inbouwkasten vóór de installatie te plaatsen en de laminaatvloer 
alleen tot achter de plint te leggen. Bij niet-naleving van deze voorschriften kunnen geen 
schadeclaims worden ingediend [5]!

Tapijten moeten altijd verwijderd worden en vormen geen geschikte ondergrond. Door het 
onder de laminaat liggende tapijt komt het bij het betreden van het laminaatoppervlak tot 
een verende beweging en tot aanzienlijke druk in het bereik van de kanten. Dit vernielt 
de messing- en groefverbinding en leidt tot de vorming van een voeg. Het tapijt moet 
ook om hygiënische redenen verwijderd worden. Ontstaan vocht kan tot schimmel- en 
bacterievorming leiden [6]

Neem in acht dat deze laminaatvloer niet voor vochtige ruimten, zoals bijvoorbeeld badkamer
en sauna, geschikt is [7].

Bij een houten ondergrond, zoals bijvoorbeeld legplaten en vloerplanken, mag er geen PE-
folie gelegd worden. Vóór de plaatsing op een minerale ondervloer (beton, estrik, enz.) moet 
er onvoorwaardelijk een geschikte dampremfolie (PE-folie), met de vorm van een bak, ter 
bescherming tegen vochtigheid gelegd worden. De banen worden naast elkaar ongeveer 
20 cm overlappend gelegd en met plakband vastgemaakt. Op elke ondergrond wordt een op 
het systeem gebaseerde, isolerende onderlaag aanbevolen. De isolerende onderlaag wordt 
„op naad“, m.a.w. niet overlappend, gelegd [8]. Als de laminaatvloer reeds een geïnte-
greerde isolatie-onderlaag heeft, dan is geen extra isolatie-onderlaag nodig [9].
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Het gebruik van vloerverwarmingen (warm water/elektrisch) is alleen bij correcte montage 
en op voorwaarde van het correcte gebruik ervan mogelijk [10]. De levering en installatie 
van de vloerverwarming moet aan de actuele status van de techniek voldoen en moet 
door een gespecialiseerd bedrijf volgens de betreffende verwarmingscriteria in gebruik 
genomen worden. Dienovereenkomstig moet een ondertekend opwarm- en afkoelprotocol 
aanwezig zijn. De vloerverwarming moet volledig in de ruimte gelegd zijn en worden gebruikt. 
Gedeeltelijk werkende vloerverwarmingen zijn niet toegestaan. De temperatuur van 27°C 
aan de onderkant van de vloer mag nooit overschreden worden. Elke schadeclaim in 
verband met de werking of de montage van een vloerverwarming is uitgesloten, wanneer 
de hierboven beschreven eisen niet nageleefd worden. Claims bestaan alleen in het kader 
van onze algemene waarborg- en garantiebepalingen. Voor ondervloeren met en zonder 
vloerverwarming moet de installateur vóór de vloerinstallatie de nodige CM meting uitvoeren 
en registreren. De volgende grenswaarden gelden met betrekking tot het restvochtgehalte 
bij gebruik van een vloerverwarming:

 Cementen dekvloer: < 1,8% CM
 Calciumsulfaat dekvloer: < 0,3% CM

Bij de zwevend leggen moet de thermische weerstand van de laminaatvloer en van de 
isolatie-onderlaag in acht worden genomen. De som van de thermische weerstand van 
alle componenten moet overeenkomstig de eisen van de DIN EN 14041 ≤ 0,15 m2 K/W 
zijn. Bij gebruik van isolatie-onderlagen, die niet in het assortiment zijn opgenomen, wordt 
bij zwevend leggen op verwarmde dekvloeren met betrekking tot de naleving van de 
effectieve maximaal toelaatbare thermische weerstand van de totale constructie, iedere 
fabrieksgarantie afgewezen.

Het is aanbevelenswaardig, de panelen vóór de plaatsing volgens het gewenste verloop 
van de houtnerf en eventueel volgens kleurschakeringen te sorteren. Verwerk geopende 
pakketten onmiddellijk!

Plaatsing: Aanbeveling: leg de panelen in lengterichting naar de hoofdlichtbron [12] toe. 

Gelieve bij niet-rechtlijnige wanden het wandverloop aan de eerste rij panelen over te dra-
gen en de panelen dienovereenkomstig bij te zagen. Meet vóór de plaatsing ook de diepte 
van de kamer. Indien de laatste rij panelen een breedte van minder dan 5 cm vertoont, moet 
u de ter beschikking staande, resterende maat evenredig over de eerste en de laatste rij 
panelen verdelen zodat beide rijen met dezelfde paneelbreedte op maat gesneden worden.

De plaatsing in de linkerhoek van de kamer beginnen. Het eerste paneel met de veerzijde 
naar de wand toe leggen en met afstandswiggen de randafstand vrijwaren. Onvoorwaarde-
lijk een randafstand van 12 – 15 mm dilatatievoeg) ten opzichte van de wand, verwarmings-
buizen, pijlers, deurstuiters etc. in acht nemen [13].

Een tweede paneel aan de voorkant (korte zijde) met een hoek van 30° in de groefprofilering 
van het vooraan gesitueerde, eerste paneel invoegen [14] en dan vlak op de vloer neer-
leggen. Erop letten dat de langsvlakken in lijn liggen, geen offset vormen en één rechte lijn 
vormen. Dit is noodzakelijk om bij de plaatsing van de 2de rij de panelen vrij van voegen in 
de langsprofilering te kunnen aanbrengen.

Bijkomende panelen tot aan het uiteinde van de 1ste rij toevoegen.

Laatste paneel in de rij [15] om in te passen/om op maat te snijden 180° draaien, met 
decoratieve zijde naar boven naast de reeds aanwezige rij (groefwang aan groefwang) 
en wandzijde leggen. Aan de voorkant met randafstand van 12 – 15 mm rekening houden. 
Paneellengte markeren en afzagen. Om het afsplinteren aan de kanten te vermijden, dient 
de decoratieve zijde bij het gebruik van elektrische decoupeer- of handcirkel-zagen naar 
beneden te wijzen. In het andere geval via de bovenzijde van het paneel afzagen. Iedere 
nieuwe rij met het resterende stuk (minstens 20 cm lengte) van de vorige rij beginnen.

De tweede rij met een half paneel of met de rest van de 1ste rij beginnen [16, 17]. Hierbij 
dient erop gelet te worden dat het paneel niet korter dan 30 cm c.q. niet langer dan 95 cm 
is. De voegoffset (dwarse voegoffset) moet van rij tot rij telkens minstens 30 cm bedragen.

Het paneelstuk van de tweede rij zodanig aanleggen, dat de lange paneelzijden van de 
1ste en van de 2de rij parallel boven elkaar liggen maar niet ingeklikt zijn [16]. Dit betekent 
dat de veerzijde van de 2de rij aan de groefzijde van de 1ste rij ligt.Vóór het inklikken nog 
andere panelen tot aan het uiteinde van de 2de rij aanleggen. Hierbij zoals bij de 1ste rij 
te werk gaan [18].

Indien de complete 2de rij naast de 1ste rij ligt, wordt deze aan de linkerzijde aan de naar 
de in de kamer wijzende lange zijde (veerzijde) ca. 3-4 cm opgetild [19].

De veer van de panelen van de 2de rij glijdt in de opgetilde zone tot in de groef van de 1ste 
rij. Wanneer de panelen terug neergelegd worden, klikt de klikverbinding vast. Deze han-
deling langs heel de 2de rij herhalen (ritssluitingsprocedure) totdat 1ste en 2de rij vrij van 
voegen en zonder hoogteverschil met elkaar gelegd zijn. Bij het verbinden van de eerste en 
tweede rij er onvoorwaardelijk op letten dat de panelen aan de lange zijden zonder offset 
gelegd zijn. De plaatsing van bijkomende rijen gebeurt dan zoals rij 2 met inachtneming van 
een toereikende dwarse voegoffset [20].
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Bij te behandelen oppervlakten met een lengte c.q. breedte van meer dan 8 m en bij kamers 
met allerlei hoekjes zijn dilatatievoegen (met een breedte van minstens 2 cm) noodzakelijk 
[21a]. Enkel dan kan de vloer bij klima-tologische veranderingen op gepaste wijze uitzetten 
of krimpen. Gelieve dit ook bij een kameroverlappende plaatsing in acht te nemen. Hier 
moeten de oppervlakken in het bereik van het deurkozijn onderbroken worden. Dilatatievoe-
gen kunnen met passende profielen op vakkundige wijze afgedekt worden [21b].

Voor verwarmingsbuizen moeten geboorde gaten, die 3 cm groter dan de buisdiameter zijn, 
uitgespaard worden. „Inpasstuk“ uitzagen, belijmen, inpassen en met een wig bevestigen 
totdat de lijm uithardt. Vervolgens uitsparingen met radiatormanchetten bekleden [22, 23, 
24].

Houten deurlijst zodanig korter maken dat een paneel met contactgeluid-isolatie incl. 
2 – 3 mm afstand daaronder past [25, 26].

Na de plaatsing afstandswiggen verwijderen [28].

Voor de perfecte afsluiting bevestigt u de plinthaakjes op een afstand van 40 – 50 cm aan 
de wand en speld de passend op maat gesneden plinten op [29].

Reiniging en onderhoud

Niet-vastklevend vuil door te keren of met een voor harde vloeren geschikte stofzuiger 
verwijderen [30].

Voor de lopende onderhoudsreiniging enkel de door de fabrikant van de laminaat aanbevo-
len veger gebruiken. Polijstmiddel en reinigingsmiddel met onderhoudsadditieven zoals wax, 
olie of dergelijke zijn niet geschikt voor de behandeling van laminaatvloeroppervlakken. De 
laminaatvloer mag niet gepolijst worden [30].

Stapsoren en vuil met goed uitgewrongen, druipvrij doekje afvegen. Stilstaand water dient in 
alle omstandigheden vermeden te worden [31]!

Wees uiterst voorzichtig bij op de laminaat staande bloempotten, vazen e.d. Gebruik hierbij 
een waterondoorlatende onderzetter. Hardnekkige vormen van verontreiniging met geschi-
kte reinigerspray of acetonpunctueel behandelen en verwijderen. Bijkomende verzegelingen 
niet op het laminaatvloeroppervlak aanbrengen.

Opgelet! De vloer tegen krassen of tegen het indrukken beschermen! In vestibules een 
voldoende grote vuilabsorberende mat gebruiken.

Meubelpoten van hout, metaal of kunststof moeten van viltglijders voorzien worden. Kan-
toorstoelen enkel met zachte stoelrollen (DIN 12529) gebruiken [32] of er een in de handel 
verkrijgbare, beschermende mat onder leggen. Met inachtneming van deze aanwijzingen 
verhoogt u de behoud van de waarde van uw laminaatvloer en kunt u onbeperkt garantie-
claims indienen.
  
Verwijderen of vervangen van vloerdelen
Zwevend gelegde laminaatdelen in woningen en bedrijfsgebouwen kunnen zonder schade 
worden verwijderd en/of vervangen door een volledige rij in de lengterichting schuin omhoog 
te tillen en uit de vergrendeling los te halen [33]. Vervolgens worden de panelen aan de kopse 
kant plat op de vloer liggend aan de smalle zijde gehoekt en de verbinding losgekoppeld 
[34]. Daarbij moet u zorgvuldig en voorzichtig te werk gaan om beschadigingen van de 
messing- en groefverbindingen te voorkomen.
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