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De ondergrond waarop het laminaat wordt gelegd moet geschikt zijn om de laminaatvloer 
conform onze instructies te kunnen leggen.
Geschikte ondergronden zijn onder meer minerale ondergronden (zoals dekvloeren, beton 
en asfalt), constructies van spaanplaat en vloeren met houten planken. De ondergrond 
moet absoluut vlak, droog, schoon en draagkrachtig zijn. Oneffenheden in de vloer van 
meer dan 2 mm per meter moeten op deskundige wijze worden geëgaliseerd (conform 
DIN 18202) [3]. Het egaliseren van de ondergrond kan het beste worden uitgevoerd met 
een rei of een lange waterpas.

De ondergrond moet vrij zijn van aanslag, ribbels of andere oneffenheden. Vervuiling op de 
bouwlocatie zoals stucwerk, gipsresten en dergelijke moeten volledig worden verwijderd. 
Ook scheuren in de ondergrond kunnen problemen opleveren. Neem de eisen volgens 
ATV DIN 18365 en §4 par. 3 VOB/B in acht om volledig aanspraak te kunnen maken op 
garantie.

Controleer onder goede verlichtingsomstandigheden alle delen op gebreken. Vloerdelen 
met zichtbare gebreken die buiten de geldende toleranties vallen, zoals afwijkingen wat 
betreft hoogte, glans, afmetingen en kleur, moeten worden uitgesorteerd en zullen koste-
loos worden vervangen [4]. Bij verwerkte delen kunt u geen aanspraak meer maken op 
garantie.

De laminaatvloer wordt zwevend gelegd en mag niet op de ondergrond worden gelijmd, 
geschroefd, gespijkerd of op andere wijze worden vastgezet. Ook het plaatsen van zeer 
zware voorwerpen, zoals een inbouwkeuken, heeft hetzelfde effect als vastzetten. We 
raden aan om inbouwkeukens en inbouwkasten voor het leggen op te bouwen en de lami-
naatvloer alleen tot achter de plint te leggen. Bij het niet opvolgen van deze eisen komt de 
garantie te vervallen [5]!

Tapijt moet altijd worden verwijderd en is geen geschikte ondergrond. Als onder de lami-
naatvloer tapijt ligt, ontstaan er bij het lopen over de vloer namelijk verende bewegingen en 
daarmee grote druk op de zijkanten van de laminaatdelen. Dit tast de veer- en groefverbin-
dingen aan en leidt tot het ontstaan van spleten. Ook om hygiënische redenen is het beter 
om alle tapijt te verwijderen. Vocht kan leiden tot vorming van schimmels en bacteriën [6].

Houd er rekening mee dat deze laminaatvloer niet geschikt is voor vochtige ruimten, zoals 
badkamer en sauna [7].

Meet bij het leggen op een minerale ondergrond zoals beton, een cementdekvloer, een 
calciumsulfaatdekvloer en tegels hoe vochtig het is. De restvochtigheid van de dekvloer 
mag voorafgaand aan het leggen de volgende waarden niet overschrijden:    
 
 Cementdekvloer: < 1,8% CM met vloerverwarming
    < 2,0% CM zonder vloerverwarming
 Calciumsulfaatdekvloer: < 0,3% CM met vloerverwarming
    < 0,5% CM zonder vloerverwarming

Voordat u op een minerale ondervloer gaat leggen, zoals beton, dekvloer enzovoort, moet 
u beslist een geschikte dampremmende folie (PE-folie) met opstaande randen leggen ter 
bescherming tegen vocht. De banen worden naast elkaar gelegd, overlappen elkaar met 
ca. 50 mm en worden met add2 aluminium voegenband bevestigd. Op een houten onder-
grond zoals houten platen of vloerdelen mag geen PE-folie worden gelegd [8].

Op alle ondergronden wordt een onderlaag aanbevolen die geschikt is voor het systeem 
(zie materiaallijst). De onderlaag wordt stotend en dus niet overlappend gelegd. Mocht 
de laminaatvloer reeds over een geïntegreerde onderlaag beschikken, dan hoeft er geen 
extra onderlaag te worden aangebracht.

Het gebruik van vloerverwarming (warm water/elektrisch) is uitsluitend mogelijk bij vak-
kundige installatie en onder voorwaarde van een goede werking van de vloerverwarming 

Leggen met Quattro Clic
Let voor en tijdens het leggen op onderstaande punten! 
Lees de leginstructies eerst volledig door. 

Op de werkzaamheden voor het leggen van de vloer zijn de ‘Algemene technische contractvoorwaarden voor bouwwerken’ (ATV) DIN 18365 van toepassing. 
 

Houd u nauwkeurig aan deze instructies om recht te blijven houden op de volledige garantie. 

Voorbereiding: Bewaar 48 uur voor het begin van de legwerkzaamheden de pakketten onder dezelfde klimaatomstandigheden als die van de te leggen vloer [1].
Een belangrijke voorwaarde voor het leggen  van de laminaatvloer en het zo lang mogelijk in stand houden van de kwaliteit ervan zijn een omgevingstemperatuur tus-
sen de 15 en 30°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot70%.

Benodigd materiaal en gereedschap: add2 PE-folie, ondervloer (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 aluminium voegenband zelfklevend, add2 spietjes, houtlijm/witte 
lijm D3 (op basis van PVAc), zaag, potlood, rolmaat/duimstok, steekbeitel/hakbeitel, vochtige doek [2] 
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[9]. Levering en installatie van de vloerverwarming moeten plaatsvinden conform de laatste 
technologische inzichten en moeten door een professioneel bedrijf in overeenstemming 
met de toepasselijke verwarmingscriteria in bedrijf worden gesteld. Dit moet worden 
aangetoond aan de hand van een ondertekend opwarmings- en afkoelingsprotocol. De 
vloerverwarming moet over het gehele oppervlak van de ruimte zijn gelegd en worden 
gebruikt. Een gedeeltelijk werkende 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. Garantie-aanspraken in samenhang met het gebruik of de montage van 
vloerverwarming is uitgesloten als niet aan bovengenoemde eisen is voldaan. Aanspraken 
kunnen uitsluitend worden gemaakt in het kader van onze algemene garantiebepalingen. 
Voor vloeren met en zonder vloerverwarming moet de installateur voor het installeren van 
de vloer de benodigde CM-meting uitvoeren en registreren. 

Bij zwevend leggen moet rekening worden gehouden met de warmtedoorlaatweerstand 
van de laminaatvloer en de onderlaag. De totale warmtedoorlaatweerstand van alle 
onderdelen moet volgens de eisen van DIN EN 14041 ≤ 0,15 m² K/W zijn. Bij gebruik van 
onderlagen die niet afkomstig zijn uit ons assortiment aan toebehoren, wordt bij zwevend 
leggen op een verwarmingsdekvloer met betrekking tot het aanhouden van de effectieve 
maximaal toelaatbare warmtedoorlaatweerstand van de gehele constructie elke aanspra-
kelijkheid van de hand gewezen.

Het wordt aanbevolen om voor het begin van de legwerkzaamheden de delen te sorteren 
op de gewenste houtnerfpatronen en kleurnuances. Geopende pakketten moet u onmid-
dellijk verwerken!

Het leggen:

Aanvankelijk heeft elk deel een groeflip rondom [13]. De laminaatvloer biedt de mogelijk-
heid om desgewenst alleen met spierkracht de lip in de groef te monteren. Daartoe wordt 
aan de betreffende kant de groeflip afgezaagd op de gewenste lengte [11-13] of deze 
blijft in de oorspronkelijke staat. Na het afzagen moet worden gecontroleerd of de groeflip 
netjes is afgebroken. Eventuele resten moeten voorzichtig met een steek- of hakbeitel 
worden verwijderd.

Voor het maken van de groef blijft een kant van het paneel met een willekeurige lengte in 
de oorspronkelijke staat, d.w.z. de groeflip wordt niet afgebroken. Om de veer te maken, 
wordt de groeflip afgebroken; de daardoor ontstane kant is de veerkant [11, 12].

Afhankelijk van het legpatroon moeten de groeflippen aan één of twee kanten van het 
paneel worden afgezaagd [13]. 

Controleer telkens na het maken van een veerkant of deze kan worden verbonden met de 
groefkant van het vorige paneel, bijvoorbeeld door de panelen zonder lijm tegen elkaar 
aan te houden [14].

U dient de voorschriften te volgen voor afvoer van de ontstane afvalresten.

Gedraaide en/of gespiegelde symmetrische patronen zijn mogelijk; niet alle mogelijke 
combinaties zijn afgebeeld [13].

Ongeacht het legpatroon moet elk paneel worden verlijmd met alle aangrenzende panelen. 
Daarvoor wordt een strook lijm aangebracht op reeds liggende panelen [15]. De lijmstrook 
wordt altijd aangebracht op het paneel dat reeds op de vloer ligt, niet op het te leggen 
paneel [16]. Dit heeft geen invloed op het zwevend leggen. 

Oefen bij elke verbinding van panelen, zoals in afbeelding[17] weergegeven, kracht uit om 
de panelen met elkaar te verbinden. Gebruik voor het maken van de verbinding geen ha-
mer en breng het te leggen paneel niet onder een hoek aan. Het gelegde oppervlak mag 
zolang de lijm niet is uitgehard niet verder worden belast. Aanbevolen wordt om verlijmde 
laminaatvloeren op zijn vroegst pas na 90 minuten te betreden. 

Mocht tijdens het verbinden van de panelen lijm uit de voegen komen, dan dient deze 
direct met een vochtige doek te worden verwijderd [18]. 

13

14

15

10

11 12

16

18

!

17



3

Onbeperkte mogelijkheden op het gebied van vormgeving dankzij de verhouding tussen de zijkanten van 4 (lengte) op 1 (breedte) resp. 2 (lengte) op 1 (breedte).

Het leggen van deze laminaatvloer kan in principe in elke richting plaatsvinden. Voorwaarde is dat op elke buitenrand van het gelegde oppervlak de groeflip nog aanwe-
zig is, d.w.z niet is afgebroken. We raden echter aan om in één vaste richting te leggen.  
De volgende legpatronen zijn door ons als standaardpatronen gedefinieerd.

Visgraatpatroon:

De volgende stappen hebben betrekking op het in afbeelding [19] weergegeven schema. Als in een andere richting wordt gelegd of als sprake is van een andere ruim-
tegeometrie, dan moeten de stappen navenant worden aangepast.

Eerst moeten de panelen (1) tot en met minimaal (7) in de aangegeven volgorde worden gelegd. Daartoe wordt paneel (1) zonder een groeflip af te breken op een 
willekeurige plek in de ruimte gelegd. De groeflip van het paneel (2) wordt aan een willekeurige korte kant verwijderd.
Controleer door de panelen (1) en (2) tegen elkaar aan te houden of beide panelen op dezelfde hoogte met elkaar kunnen worden verbonden. Als dat het geval is, 
plaatst u een lijmstrook op een stuk van de lange kant van paneel (1) waar paneel (2) tegen paneel (1) moet komen te liggen. Vervolgens wordt paneel (2) zoals afge-
beeld tegen paneel (1) gelegd, indien mogelijk met symmetrische kanten en op de juiste hoogte [17]. 

De groeflip van paneel (3) wordt aan een willekeurige lange kant verwijderd. Controleer door de panelen (1), (2) en (3) tegen elkaar aan te houden of de drie panelen 
op dezelfde hoogte met elkaar kunnen worden verbonden. Is dat het geval, breng dan een lijmstrook aan op de lange kant van paneel (2) en de korte kant van (1). 
Vervolgens wordt paneel (3) zoals afgebeeld tegen de panelen (1) en (2) gelegd, indien mogelijk met symmetrische kanten en op de juiste hoogte [17].

Het verbinden van alle volgende panelen vindt op dezelfde wijze plaats als hierboven is beschreven.

Vervolgens moeten de aaneengesloten panelen (1) tot en met (7) voorzichtig in de gewenste positie op de vloer worden geschoven (bijvoorbeeld in het midden) waarop 
het verdere leggen gebaseerd wordt. 
Let op! Oefen geen te hoge druk- en trekkrachten uit op de gemaakte verbindingen van de panelen, omdat de lijm nog niet voldoende is uitgehard. 

Als vuistregel voor het verdere leggen geldt dat de groeflippen van het gelegde oppervlak [19] (dik, zwart omlijnd) altijd naar buiten gericht moet zijn (en dus niet zijn 
afgebroken). Ga door met het leggen van gehele panelen tot tussen de muren en het gelegde oppervlak geen volledig paneel meer past. Ten slotte moeten de reste-
rende nog open oppervlakken worden gevuld.

Het leggen van de resterende oppervlakken, bijvoorbeeld panelen (16) tot (18), moet altijd gericht zijn van het laminaatoppervlak naar de betreffende muur.

Overeenkomstig het bovenstaande legschema kan het visgraatpatroon ook met het formaat 314 x 628 mm worden gelegd. De volgorde en het aantal panelen moet bij 
het leggen worden aangepast aan de ruimtegeometrie.
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Scheepsdekpatroon:

De beide korte kante van een paneel zijn verschillend gevormd. Bij elk legpatroon waarbij twee korte paneelkanten tegen elkaar komen, is speciale aandacht nodig 
[20]. Op de achterkant van een paneel zijn pijlen afgedrukt waarop u moet letten zodra u twee korte paneelkanten tegen elkaar wilt plaatsen. Leggen is alleen 
toegestaan als alle pijlen in dezelfde richting wijzen. Het is niet toegestaan om twee panelen met de korte kanten tegen elkaar aan te leggen als de pijlen daarvan in 
verschillende richtingen wijzen.

De volgende stappen hebben betrekking op het in afbeelding [20] weergegeven schema. Als in een andere richting wordt gelegd of als sprake is van een andere ruim-
tegeometrie, dan moeten de stappen navenant worden aangepast.

Eerste rij:

Plaats paneel (1) in de achterste hoek van de ruimte. Breek eerst de groeflip van een korte en een lange kant af die langs de beide ruimtebegrenzingen (muren) ko-
men. Tussen de muren en de laminaatvloer moet met spietjes een afstand van ca. 12 mm worden aangehouden. 

Paneel (2) moet weer langs een korte en een lange kant worden afgebroken. Controleer door de panelen (1) en (2) tegen elkaar aan te houden of beide panelen 
op dezelfde hoogte met elkaar kunnen worden verbonden (let op de richting van de pijlen! [20]). Is dat het geval, breng dan een lijmstrook aan op de korte kant van 
paneel (1). Sluit vervolgens paneel (2) indien mogelijk symmetrisch met de rand en op dezelfde hoogte aan op de korte kant van paneel (1) [17].

Verbind op dezelfde wijze alle panelen van de eerste rij met elkaar. Zaag het laatste paneel in de eerste rij (3) afbeelding [20] zo in de lengte op maat dat deze een 
afstand van ca. 12 mm tot de aangrenzende (hier rechter) muur heeft.

Tweede en volgende rijen:

Kort paneel (4) in de lengte zo in met een zaag dat het korter is dan paneel (1) en houd een lengte van minimaal 300 mm aan.

De groeflip van paneel (4) wordt aan een van de lange kanten verwijderd. De nog aanwezige groeflip van de korte kant moet zich daarbij rechts bevinden.

Controleer door de panelen (4) en (1) tegen elkaar aan te houden of beide panelen op dezelfde hoogte met elkaar kunnen worden verbonden. Is dat het geval, breng 
dan op het stuk waar paneel (4) tegenaan komt, een lijmstrook aan op de lange kant van paneel (1). Sluit vervolgens paneel (4) indien mogelijk symmetrisch met de 
rand en op dezelfde hoogte aan op de lange kant van paneel (1). De beide korte linkerkanten moeten daarbij ook zoveel mogelijk symmetrisch met de rand zijn.

De groeflip van paneel (5) wordt aan een van de lange en een van de korte kanten verwijderd. De nog aanwezige groeflip van de korte kant moet zich daarbij rechts 
bevinden.

Herhaal de bovenstaande stappen voor het verdere leggen.

Opmerking: Voor een regelmatig scheepsdekpatroon moeten de panelen (1), (8), (16) enzovoort evenals de panelen (4), (12), (19) enzovoort met telkens dezelfde 
lengte worden gelegd.

Overeenkomstig het bovenstaande legschema kan het scheepsdekpatroon ook met het formaat 314 x 628 mm worden gelegd.

De volgorde en het aantal panelen moet bij het leggen worden aangepast aan de ruimtegeometrie.
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Vakkenpatroon:

De volgende stappen hebben betrekking op het in afbeelding [21a] weergegeven schema. Als in een andere richting wordt gelegd of als sprake is van een andere ruim-
tegeometrie, dan moeten de stappen navenant worden aangepast.

Vakkenreeks 1 - eerste vak - paneel (1) tot (4)

Plaats paneel (1) in de achterste hoek van de ruimte. Breek eerst de groeflip van een korte en een lange kant af die langs de beide ruimtebegrenzingen (muren) 
komen. Tussen de muren en de laminaatvloer moet met spietjes een afstand van ca. 12 mm worden aangehouden.

Breek de groeflip van paneel (2) aan een van de lange en een van de korte kanten af. Controleer door de panelen (2) en (1) tegen elkaar aan te houden of beide 
panelen op dezelfde hoogte verbonden kunnen worden. Is dat het geval, breng dan een lijmstrook aan op de lange kant van paneel (1). Sluit vervolgens paneel (2) 
symmetrisch met de rand en op dezelfde hoogte aan op de lange kant van paneel (1) [17]. De korte kanten van de panelen (1) en (2) moeten eveneens symmetrisch 
met de rand zijn.

Verbind overeenkomstig de bovenstaande stappen de panelen (1) tot en met (4) van het eerste vak met elkaar.

Vakkenreeks 1 - tweede vak - paneel (5) tot (8)

Het tweede vak is ten opzichte van het eerste vak 90° gedraaid.

Paneel (5) moet weer langs een korte en een lange kant worden afgebroken. Controleer door paneel (5) tegen het eerste vak aan te houden of alle panelen op de-
zelfde hoogte verbonden kunnen worden. Is dat het geval, breng dan een lijmstrook aan op de korte kanten van de panelen (1) tot en met (4). Vervolgens wordt paneel 
(5) tegen het eerste vak geplaatst, indien mogelijk symmetrisch met de rand en op de juiste hoogte [17]. De lange kant van paneel (1) en de korte kant van paneel (5) 
moeten eveneens symmetrisch met de rand zijn, dat wil zeggen dat de vakken 1 en 2 in elkaars verlengde liggen.

Verbind overeenkomstig de bovenstaande stappen de panelen (6) tot en met (8) van het tweede vak met elkaar. Herhaal de bovenstaande stappen voor alle volgende 
vakken en vakkenreeksen. Kort de panelen op de juiste lengte af voor alle ruimtebegrenzingen (muren). De afstand tussen alle panelen en muren is altijd ca. 12 mm 
(spietjes gebruiken).

Overeenkomstig de bovenstaande afbeelding kan het vakkenpatroon ook met het formaat 314 x 628 mm worden gelegd.

De volgorde en het aantal panelen moet bij het leggen worden aangepast aan de ruimtegeometrie.
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Bij legoppervlakken met een lengte of breedte van meer dan 8 meter en bij ruimten met 
veel hoeken zijn expansievoegen (minimaal 20 mm breed) vereist [22]. 
Alleen dan kan de vloer bij veranderingen van de klimaatomstandigheden groter of kleiner 
worden. Houd hier ook rekening mee bij het aaneensluitend leggen in meerdere ruimten. 
Hier moeten de oppervlakken worden onderbroken bij de drempel. 
Uitzetvoegen kunnen met de bijbehorende profielen vakkundig worden afgedekt. 
Uitzetvoegen mogen niet worden gevuld met kabels of ander materiaal. Neem de eisen 
conform ATV DIN 18365 in acht. Uitzet- en randvoegen in de ondervloer mogen niet met 
kracht worden afgesloten of op andere wijze worden gehinderd om uit te zetten. 
 
Uitzetvoegen moeten constructief met dezelfde mogelijkheid tot beweging worden overge-
nomen.

Voor verwarmingsbuizen boort u gaten uit met een diameter die 30 mm groter is dan de 
buisdiameter [23]. 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 spie totdat de lijm is 
uitgehard [24]. Dek vervolgens de openingen af met buisrozetten.

Kort houten deurkozijnen zover af dat er een paneel met geluidsdemping inclusief 2 - 3 
mm afstand onder past [25, 26]. 

Verwijder na het leggen de spietjes.

Als laatste bevestigt u de plintklemmen met een onderlinge afstand van 400 - 500 mm aan 
de muur en daar drukt u de op maat gezaagde plinten op.
 

Reiniging en verzorging

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

Gebruik voor het gewone onderhoud uitsluitend onze Add2 laminaatreiniger. 

Polijst- en reinigingsmiddelen met verzorgende toevoegingen zoals was, olie e.d. zijn niet 
geschikt om het oppervlak van de laminaatvloer mee te behandelen. De laminaatvloer 
mag niet worden gepolijst [28].

Voetsporen en vuil kunt u het beste wegvegen met een uitgewrongen drupvrije doek. Stil-
liggend water moet u onder alle omstandigheden proberen te vermijden [28].

Wees bijzonder voorzichtig met op de laminaatvloer staande bloempotten, vazen en derge-
lijke.  Gebruik hiervoor een waterdichte onderzetter. 

Bewerk en verwijder hardnekkige verontreinigingen direct met een geschikte reinigings-
spray of aceton. Breng op het oppervlak van de laminaatvloer geen extra afdichting aan. 

Let op! Bescherm de vloer tegen krassen en beschadigingen! Leg in hallen en entrees 
deurmatten van voldoende afmetingen. 

Breng vilten doppen aan op meubelpoten van hout, metaal of kunststof. Gebruik uitsluitend 
bureaustoelen met zachte rolwieltjes (DIN 12529) [29] of leg een in de handel verkrijgbare 
beschermingsmat onder de stoel. Als u zich aan deze adviezen houdt, verhoogt u de duur-
zaamheid en waarde van uw laminaatvloer en hebt u recht op volledige garantie. 

Vervangen of demonteren
Vervangen of demonteren van deze zwevend gelegde laminaatvloer is als gevolg van 
de lijmstroken in de lengte en de dwarsrichting niet zonder schade mogelijk. Gebruik de 
panelen daarom niet na demontage.

Het laminaat moet via het restafval worden afgevoerd.
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