
  - Leggen
1. Controle- en zorgvuldigheidsheidverplichting 

Let voor en tijdens het leggen op onderstaande punten! Lees de leginstructies eerst volledig door. 
Houd u nauwkeurig aan deze instructies om recht te blijven houden op de volledige garantie. 

Krono Xonic wordt vervaardigd in vast gedefinieerde en zeer nauwkeurige processtappen. De halffabricaten en eindpro-
ducten zijn onderworpen aan strenge, continue kwaliteitscontroles. Niettemin zijn beschadigingen van individuele laminaat-
delen niet te voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van het transport. Controleer daarom voordat u de vloer legt eerst alle 
vloerdelen. 

Houd bij het verplaatsen van de pakketten rekening met het relatief hoge gewicht daarvan. De onderstaande tips kunnen u 
helpen de pakketten te verplaatsen op een manier die uw rug zo weinig mogelijk belast: 
- Stabiliseer uw rugwervel: houd uw rug recht en span buik- en bekkenspieren aan. Gebruik om de last op te tillen de kracht
 van uw beide benen. 
- Vermijd rukbewegingen en zijwaarts draaien: Als u iets wilt optillen, tilt u het voorwerp op, zet u een stap opzij en legt u 
 het voorwerp vervolgens neer. Haal van tevoren obstakels uit de weg om ruimte te maken. 

Voorbereiding: Bewaar voor het begin van de legwerkzaamheden de pakketten onder dezelfde klimaatomstandigheden als 
die van de te leggen vloer [1]. Niet in rechtstreeks zonlicht voor het raam leggen. 
Deze aanpassing aan de klimaatomstandigheden moet onder de volgende omstandigheden plaatsvinden: 
- gestapeld: lagen 90° draaien 
- in een periode van minimaal 48 uur 
- platliggend, met een afstand van minstens 50 cm tot alle wanden en volkomen horizontaal 
Let steeds op zorgvuldige verwerking van de vloerdelen. Werk met beide handen en verschuif de delen niet met de voeten. 
Dat kan de profielen beschadigen. 

Benodigde materialen en gereedschappen: Gebruik originele toebehoren voor deze vloerbedekking. Maak gebruik van on-
derstaande gereedschappen en hulpmiddelen: potlood, duimstok, winkelhaak, waterpas en afstandhouders (1 mm, 10 mm), 
slagblok, hamer [2]. 
Verder worden als snijgereedschap een hobbymes en een handzaag aanbevolen. Het zaagblad moet fijngetand zijn. Ook een 
figuurzaag of cirkelzaag met een fijngetand zaagblad kan worden gebruikt. Attentie! Snij- en breukkanten kunnen scherp 
zijn en bij onoplettendheid verwondingen veroorzaken. Voor de aansluiting op de muur zijn plinten met dezelfde decora-
tie verkrijgbaar in het assortiment accessoires. Let op dat de beweging van de vloer niet wordt beperkt en dat in vochtige 
ruimten geen vocht in de voegen van de constructie binnendringt. 

Ondergrond en afdichting: Het product is geschikt voor vochtige ruimtes. Als vochtige ruimtes worden volgens DIN 68800 
ruimtes beschouwd die langdurig of permanent een luchtvochtigheid hoger dan 70% hebben. Krono Xonic is niet geschikt 
voor toepassingen buitenshuis en in natte omgevingen. Gebruikelijke omgevingen voor gebruik zijn woonkamers, slaap-
kamers, badkamers, keuken, eetkamer, gangen, kantoren, winkels, hallen, artsenpraktijken, hotels en gangen. Alle andere 
toepassingen moeten worden getest en vallen buiten de garantie. 

De ondergrond waarop de delen worden gelegd moet zodanig zijn dat de vloerdelen conform de instructies van de fabrikant 
(bijsluiter) kunnen worden gelegd. Geschikte ondergronden zijn onder meer minerale ondergronden (zoals dekvloeren, 
vloeren met vloerverwarming op waterbasis, beton en asfalt). Let erop dat onderbouwconstructies conform de erkende 
regels der techniek voor droogbouwconstructies in vochtige ruimtes moeten zijn gebouwd. 

De ondergrond moet absoluut vlak, droog, schoon en draagkrachtig zijn. Vloeroneffenheden van meer dan 2 mm per mini-
maal 1 meter moeten op deskundige wijze worden geëgaliseerd (conform DIN 18202) [3]. Het egaliseren van de ondergrond 
kan het beste worden uitgevoerd met een richtliniaal of een lange waterpas van 250 cm lengte, die voldoet aan de gangbare 
normalisering. Er mogen geen verhogingen, treden of gelijksoortige oneffenheden voorkomen. Vuil van bouwplaatsen zoals 
plamuur- en gipsresten e.d. moeten volledig worden verwijderd. 

Voor het duurzaam waterdicht maken van alle typen wanden en vloerondergronden in vochtige ruimtes wordt het aan-
brengen van een strijkbare vochtafdichting aanbevolen. We verwijzen nadrukkelijk naar het ZDB-informatieblad (01/2010) 
‚Instructies voor het maken van vloeibaar verwerkbare composietafdichtingen bij bekledingen en bedekkingen met tegels 
en platen voor binnen en buiten‘ voor de bewerking van ondergronden, in het bijzonder van wand- en bodemafdichtingen 
in vochtige ruimtes. De vloerbedekking dient niet als watergeleidende laag en is door het kliksysteem niet blijvend water-
dicht. Ter voorkoming van het binnendringen van vocht in de ondergrond kan een aan de randen gelijmde PE-folie worden 
gebruikt. 

Controleer onder goede verlichtingsomstandigheden alle delen op gebreken [4]. Planken met zichtbare fouten buiten de 
geldende toleranties, zoals afwijkingen in hoogte, glans, afmetingen en kleur, moeten apart worden gelegd en worden 
kosteloos vervangen. Voor verwerkte delen kunt u geen aanspraak meer maken op garantie. 

Het product wordt zwevend gelegd en mag niet op de ondervloer worden geschroefd, gespijkerd, gelijmd of bijvoorbeeld 
met deurstoppers of zware voorwerpen op bepaalde punten worden vastgezet [5]. 

Als lijmen gewenst is, zijn door de fabrikant de volgende lijmsoorten getest en vrijgegeven: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Voor andere lijmsoorten moet over de toepassing met de fabrikant van de lijm worden overlegd. Voor vakkundig lijmen valt 
de legger onder de garantie. Bij producten van 5 mm moet vooraf worden gecontroleerd of de stapdemping goed van de 
achterkant is verwijderd. 

Onder het product van 5 mm met schuimlaag op de achterkant wordt geen ondervloermateriaal gelegd. Onder het product 
van 4 mm kunt u een PE-folie leggen om extra loopgeluiden als gevolg van een ongelijkmatige ondergrond te beperken. 
Mocht het de bedoeling zijn om onder het product van 4 mm een onderlaag te leggen, dan zijn uitsluitend producten
toegestaan met een drukvastheid > 200 kPa en een dikte < 2 mm. 

Vaste vloerbedekking, PVC-vloeren met isoleerschuim en allerlei soorten isoleerschuim moeten altijd worden verwijderd [6] 
en zijn geen geschikte ondergrond. Anders kan bij het belopen van de vloer een verende beweging en te grote druk langs de 
kanten ontstaan, wat eventueel tot het ontstaan van kieren leidt. Ook om hygiënische redenen is het beter om alle tapijt te 
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verwijderen. Binnendringend vocht kan leiden tot vorming van schimmels en bacteriën. 

Het gebruik van vloerverwarming (water/elektrisch) is uitsluitend mogelijk bij deskun-
dige installatie en onder voorwaarde van een goede werking van de vloerverwarming. 
De levering en installatie van de vloerverwarming moet voldoen aan de actuele stand 
van de techniek en deze moet door een vakbedrijf in overeenstemming met de betref-
fende verwarmingscriteria in bedrijf worden gesteld. De vloerverwarming moet over 
het hele oppervlak in de ruimte zijn gelegd en gebruikt. Een over een gedeelte gelegde 
vloerverwarming is niet toegestaan. De temperatuur direct onder de laminaatvloer mag 
op geen enkel moment en op geen enkele plaats hoger worden dan 27°C [7].
Ophoping van warmte onder mogelijk afgedekte gebieden zoals bijvoorbeeld tapijten 
moet beslist worden voorkomen. Bij of in verband met het gebruik of de installatie van 
een vloerverwarming zijn alle aanspraken op garantie uitgesloten. Aanspraken kunnen 
uitsluitend worden gemaakt in het kader van onze algemene garantiebepalingen. 
Voor ondervloeren met en zonder vloerverwarming moet de installateur voor installatie 
van de vloer de benodigde CM-meting uitvoeren en vastleggen. Met betrekking tot 
restvocht gelden de volgende grenswaarden: 
- bij een laag calciumsulfaat max. 0,5 % CM zonder en 0,3 % met vloerverwarming 
- bij een laag cement max. 2,0% CM zonder en 1,8% met vloerverwarming 

Het leggen

Het wordt aanbevolen om voor het begin van de legwerkzaamheden de delen te sorte-
ren op de gewenste houtnerfpatronen en decoratie. Informeer ook naar de kleurafwis-
seling. 

Let erop dat u de delen spanningsvrij legt. Een randafstand rondom van minimaal 5-10 
mm tot wanden, kolommen, deurstoppers e.d. is dwingend voorgeschreven om dit te 
garanderen [10]. Bij een leglengte van bijvoorbeeld 8 m moeten voegen worden geko-
zen van minimaal 5 mm en bij een maximale leglengte van 20 moet de voeg rondom 
minimaal 10 mm zijn. De bewegingsvoegen mogen niet met snoeren of andere materi-
alen worden opgevuld. Tussen kamers of in kamers met een complexe plattegrond 
moeten altijd expansieverbindingen worden gemonteerd. Als bijvoorbeeld een woon-
kamer aan een slaapkamer grenst, dus ruimten met verschillende gebruikstempera-
turen, moet een vloerscheiding worden ingebouwd omdat anders spanningen met de 
bijbehorende schade ontstaan. Volgens de huidige stand van de techniek moeten alle 
technisch vereiste voegen uit de ondergrond worden overgenomen in de laminaatvloer, 
bijvoorbeeld bewegingsvoegen tussen de cementvloeren. Door over zulke voegen heen 
te leggen kan de vloer beschadigd raken. 

Bij tot op de grond lopende ramen moet gezorgd worden voor voldoende schaduw, 
ventilatie en een spanningsvrije inbouw. Door zonnestraling kunnen de temperaturen 
aanzienlijk oplopen en tot een blijvende vervorming van de vloer leiden. De temperatu-
urwisselingen moeten zo beperkt mogelijk blijven. De veranderingen van de afmetin-
gen van de zwevend gelegde vloer mogen nergens door termperatuursveranderingen 
worden gehinderd. 

Het op enige wijze vastzetten van de vloer is niet toegestaan. Een temperatuurverho-
ging van bijv. 15°C naar 30°C zorgt voor een maatverandering van ca. 0,5 mm/m. Bij een 
verhoging tot 40°C wordt dat 1,0 mm/m. Omgekeerd gedraagt de vloer zich op gelijke 
wijze. 
Bij temperaturen onder de 10°C is de verandering in de maten nog maar heel beperkt. 
Kamertemperaturen van -40°C tot +45°C zijn toegestaan. Hogere temperaturen kunnen 
leiden tot blijvende vervormingen van de vloer. Bij temperaturen onder de 0°C is het 
product niet meer flexibel. 

Tip: Leg de delen met de lengterichting gericht op de hoofdlichtbron. Door het zeer 
nauwkeurige drukprocedé van de decoratie wordt een natuurlijke kleurenveelheid bere-
ikt. Leg daarom altijd vloerdelen uit verschillende verpakkingen door elkaar omdat u op 
die manier invloed hebt op de kleurwerking van de vloer. 

Meet eerst de ruimte op om te bepalen of de eerste rij delen eventueel in de breedte 
moet worden bijgezaagd. Bij schuinlopende wanden brengt u het verloop van de 
wand over op de eerste rij delen en zaagt u de delen passend op maat. Als de laatste rij 
vloerdelen smaller blijkt te worden dan 19,2 cm, verdeelt u de beschikbare restbreedte 
gelijkmatig over de eerste en laatste rij delen, zodat deze beide rijen dezelfde breedte 
krijgen. Als de restbreedte kleiner is dan 10 cm, moet u de beschikbare restbreedte ge-
lijkmatig over de eerste en laatste rij verdelen, zodat deze beide rijen dezelfde breedte 
krijgen. De profieldelen messing en groef behoren niet tot de uitzetvoeg en moeten 
verwijderd worden. Let er daarbij goed op welke kant van het deel veer en welke kant 
van het deel groef is. 

Begin met leggen in de linkerhoek. Leg het eerste deel met de lange en korte veerzijden 
tegen de wanden en zeker met afstandhouders de randafstand [9]. Tik een tweede vlo-
erdeel met de kopse kant (korte kant) met de veer in de groef van het vooraan liggende 
eerste vloerdeel door het tegen de profielkant van het eerste vloerdeel te leggen [10] en 
vervolgens aan te slaan met een blokje en een hamer [12a]. 
Let erop dat de lange zijden in elkaars verlengde liggen, niet verspringen en een rechte 
lijn vormen. Dat is nodig om bij het leggen van de tweede rij de delen zonder spleten in 
de lengtegroeven van de eerste rij te kunnen klikken. Voeg delen toe tot aan het einde 
van de eerste rij. 

Voor het inpassen en op maat zagen van het laatste deel in de rij draait u dit 180° [13], 
met de decorzijde naar boven, en legt u het naast de al gelegde rij (groef tegen groef), 
tegen de eindwand aan. Houd hierbij aan de kopse kant een randafstand van 5-10 mm 
aan. Teken de lengte af op het deel en kort dit af met de zaag. Om versplintering van 
zaagranden te voorkomen moet bij het zagen met de decoupeerzaag of handcirkelzaag 
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de decorzijde naar beneden wijzen. In overige gevallen kan met de decorzijde naar 
boven worden gezaagd. Begin elke nieuwe rij met het restdeel van de vorige rij (indien 
dit langer dan 40 cm is) [15]. 

Begin de tweede rij met een half deel of met het restdeel van de eerste rij. 
Hierbij moet u erop letten dat dit restdeel niet korter dan 40 cm of langer dan 90 cm is. 
De verspringing van dwarsvoegen moet per rij minimaal 40 cm zijn (let bij steendecora-
ties op het op elkaar aansluiten van de afgebeelde voegen). Leg het eerste deel van de 
tweede rij zodanig neer dat de langszijden van de eerste en de tweede rij in dezelfde 
richting lopen. 
Til het te plaatsen deel aan de langszijde die de ruimte in wijst (de groefzijde) ongeveer 
30 tot 40 mm op (onder een hoek van ca. 20°). De veer van het opgetilde deel van de 
tweede rij glijdt vanzelf in de groef van de eerste rij. Laat het deel voorzichtig zakken, 
totdat het plat op de ondergrond ligt. Bij het leggen van het tweede deel van de 
tweede rij legt u opnieuw de veer van de langszijde daarvan in een schuine hoek tegen 
de groef van de langszijde van de eerste rij (onder een hoek van ca. 20°). Schuif het deel 
nu in deze schuine stand tot aan de kopse kant van het eerste deel van de tweede rij, 
totdat de veer en groef van de kopse kanten precies tegenover elkaar liggen. Laat het 
deel nu langzaam zakken tot de profielen over elkaar liggen. Plaats een blokje parallel 
aan de korte kant direct tegen het profiel en sla met een hamer aan tot het profiel is 
vergrendeld [11, 12a]. 

Herhaal deze procedure voor de gehele tweede rij (ritsmethode), totdat de eerste en 
tweede rij zonder spleten en zonder hoogteverschillen aan elkaar zijn geklikt. Let er bij 
het aan elkaar klikken van de eerste en tweede rij goed op dat de delen in de lengte-
richting zonder verspringingen zijn gelegd. Het leggen van de volgende rijen voert u 
uit op dezelfde manier als bij de tweede rij, waarbij u let op voldoende verspringing 
van de dwarsvoegen. Bij de laatste rij moet u weer letten op spanningsvrije legging ten 
opzichte van de wand 5 - 10 mm). 

Voor verwarmingsbuizen boort u gaten uit met een diameter die 10 - 20 mm groter is 
dan de buisdiameter [19]. Zaag het ‚inpasstuk‘ af (het deel dat achter de buizen komt te 
liggen), breng daarop lijm aan, plaats het inpasstuk en fixeer het met een wig totdat de 
lijm is gehard [21]. Bekleed de uitsparingen vervolgens met hulzen voor verwarmings-
buizen. 

Kort deurlijsten zover af dat er een laminaatdeel met inbegrip van 2 - 3 mm afstand 
onder past [22, 23]. 

Verwijder na het leggen van de volledige vloer de afstandhouders. Als laatste bevestigt 
u de plintrails aan de muur en drukt u daar de op maat gezaagde plinten op [26a]. 

Onderhoud en verzorging 

Vlakken bij kachels moeten voldoende worden beschermd tegen stralingswarmte en 
glimmende/uitvallende delen. Voorzie direct na het leggen alle bewegende meubels van 
viltglijders. Gebruik alleen zachte, bewegingsloze stoelrollen (EN 12529 Typ W) [30] met 
een licht loopvlak. Leg op het gebied waar gerold wordt eventueel een beschermings-
mat. 

Bij langdurige intensieve bestraling door de zon kunnen vervormingen in de vloer 
ontstaan. Om dit te voorkomen moet u zorgen voor schaduw of soortgelijke maatrege-
len [32]. Verder moet een krachtige warmtestraling door verwarmingsbronnen worden 
voorkomen. Bij langdurige afwijkingen van het gebruikelijke kamerklimaat kan bijvoor-
beeld een verandering van de afmetingen van de delen of welvingen in delen van de 
vloer ontstaan. Reclamaties die terug te voeren zijn op ontoelaatbare inwerking van de 
temperatuur worden niet erkend.

Let op dat bij gebruik van vloerverwarming geen warmte-ophoping ontstaat onder 
afgedekte vlakken (bijvoorbeeld onder kleedjes en meubelen). Onder de afdekking mag 
de temperatuur maximaal 27° C zijn. Bloembakken, vazen en dergelijke op een niet-
waterdoorlatende onderzetter plaatsen, anders kan schimmelvorming met de daaraan 
gekoppelde verkleuring optreden. 

Attentie! Bij ingangen een voldoende grote mat voor het opvangen van vuil gebruiken, 
zodat geen steentjes en andere aan de schoenzolen hechtende materialen welke de 
vloer kunnen beschadigen, de kamers binnen worden gebracht. 

Glassplinters en alle andere agressieve materialen die de vloer kunnen beschadigen, 
moeten direct worden verwijderd. Gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk wor-
den opgenomen en verwijderd. 

Autobanden en rubber matten kunnen kleurveranderingen veroorzaken aan lichte en 
middellichte decoraties. Met name het gebruik van vlekken veroorzakende substanties 
(zoals haarkleurmiddelen in kapsalons) moet eerst op een proefstuk worden getest. Mo-
gelijk treden kleurveranderingen op die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. 

Reiniging 

Vuil dat niet vastzit, kunt u verwijderen met een bezem of met een stofzuiger met een 
zuigmond die geschikt is voor harde vloeren. 

Voor reiniging na voltooiing van de bouw, van de grond en bij onderhoud alleen het 
designvloer-reinigingsmiddel uit het assortiment accessoires Add 2 gebruiken. 
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Reiniging na afsluiting van de bouw en van de vloer: 
Grofvuil door bezemen of stofzuigen verwijderen. Designvloer-reinigingsmiddel bij ster-
ke vervuiling in een verhouding van 1:10 (1 liter per 10 liter water) verdunnen, bij lichte 
vervuiling de concentratie verminderen overeenkomstig de mate van vervuiling. 
De oplossing over het oppervlak verdelen en dit na een korte inwerktijd schoonmaken. 
Los vuil met een opzuigende brede schoonmaakmop, bij grotere oppervlakken met 
een vloeistofzuiger met een adapter voor harde vloeren opnemen. Met helder water 
naspoelen. 

Reiniging voor onderhoud: 
Designvloer-reinigingsmiddel verdunnen in een verhouding van 1:200 (50 ml op 10 l 
water) en de vloer met deze oplossing schoonmaken. 
Opmerking: Gevoelige oppervlakken (zoals hout, metaal) niet met het schoonmaakmid-
del bespuiten. 

Verbruik reinigingsmiddel: 
ca. 2 liter per 100 vierkante meter (reiniging na voltooiing bouw) 
ca. 0,1 liter per 100 vierkante meter (onderhoudsreiniging) 

Algemeen:
Gestructureerde oppervlakken altijd in de richting van de structuur schoonmaken. 
Voetsporen en vuil kunt u het beste verwijderen met een uitgewrongen doek. Zie ook 
de aanwijzingen op het etiket van het product. 

Polijstmiddelen en reinigingsmiddelen met verzorgende toevoegingen zoals was, olie 
e.d. zijn niet geschikt om het oppervlak van de vloer mee te behandelen. De vloer mag 
niet worden gepolijst. 
Gebruik geen stoomreiniger, metalen of nylon schuurspons, meubelpolitoer, poedervor-
mige of vloeibare schuurmiddelen, bleekmiddelen of andere sterke reinigingsmiddelen. 
Als u zich aan deze adviezen houdt, verhoogt u de duurzaamheid en waarde van de 
vloer en hebt u recht op volledige garantie. 

Verwijderen of vervangen van vloerdelen 
Zwevend gelegde laminaatdelen in woningen en commerciële gebouwen kunnen 
zonder schade worden verwijderd en/of vervangen door een volledige rij in de lengte-
richting schuin omhoog te tillen [33] en uit de vergrendeling los te halen. Vervolgens 
worden de laminaatdelen aan de kopse kant eveneens door ze schuin omhoog te tillen 
[34] uit de groeven losgemaakt. Daarbij moet u aandachtig en voorzichtig te werk gaan 
om beschadigingen van de veer- en groefverbindingen te voorkomen. 

Afvoeren 
Neem contact op met het plaatselijke afvalbedrijf zodat u het materiaal voor recycling 
kunt (laten) verwijderen. De afvalsleutel voor bijvoorbeeld Europa is 17 02 03. 

Informatie over de garantie 
Voor de eerste gebruiker wordt gegarandeerd dat het product onder normale omstan-
digheden op het tijdstip van aankoop door de eerste klant vrij is van fabricagefouten. 
De garantie dekt abnormale veranderingen van het product voor zover de instructies in 
de installatiehandleiding zijn opgevolgd. De garantie omvat het vervangen van defecte 
vloerdelen door gelijkwaardige vloerdelen in het geval van een gerechtvaardigde klacht. 
De garantie omvat geen financiële schadeloosstelling en geen onkostenvergoeding voor 
demontage van de beschadigde en montage van de nieuwe vloer. De garantie is niet van 
toepassing op normaal gebruik en normale slijtage, beschadigingen en veranderingen 
als gevolg van het niet opvolgen van de installatiehandleiding, onvakkundige reinigings-
methoden of onjuiste reinigingsmiddelen, onjuist gebruik van de vloer, schade door 
zware voorwerpen en de onjuiste verplaatsing daarvan, schade door vuil, zand, grind of 
schade door krassen. 

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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