
  

  

  

 

 

  

 

INSTALLATIEGIDS MEERLAGENPARKET: ZWEVENDE INSTALLATIE 

Atacama - Gobi - Kalahari - Sahara 

 

 
Toebehoren: Ondervloer Selitflex, plintlijm Parabond, schilderpint van 7 of 12mm,  

 

1. Plaats de ondervloer op een egale, droge en vaste ondergrond (geen brokken).  

• Dit kunnen tegels zijn, OSB (vezelplaat), chape, tapijt, oude parket, etc. 

i. Tegel: geen losliggende tegels (vlakke ondergrond), stofzuigen en ontvetten; 

ii. Chape: mooie vaste en egale chape (niet korreliger), stofzuigen; 

iii. OSB: stofzuigen en proper maken; 

iv. Oude parket: proper zetten; stofzuigen en reinigen. 

• Bij tapijt hoeft geen extra ondervloer gelegd te worden maar wordt niet aangeraden. 

 

2. Rol de ondervloer uit over de oppervlakte met de blinkende kant naar boven. 

Toebehoren: ondervloer Selitflex 

• Zorg ervoor dat de ondervloer mooi aansluit tegen de ondergrond en niet overlapt of 

opkrult; 

• Tape de naden vast aan elkaar. Indien nodig kan dit ook aan de zijkanten maar deze 

moeten later terug verwijderd worden; 

• Beslis alvorens de legrichting van de planken. De ondervloer moet haaks liggen 

tegenover de legrichting van het fineer parket; 

• OPMERKING: Leg de planken in de lengte van de kamer of mee met het licht. 

 

3. Leg de Fineer planken. 

• Begin in de lengterichting van de kamer; 

• Teken alvorens twee rijen uit op de ondervloer. Je begint op de eerste rij met een 

volledige plank, op de tweede rij met een halve plank. Zo verkrijg je een mooie 

schakering tussen de planken; 

• LET OP: Alvorens je de planken legt, bereken je best de breedte van de kamer. Zo kan 

je uitrekenen hoe de laatste plank zal uitkomen. Op deze manier kan je zelf nog 

beslissen hoe je de buitenste planken verzaagt; 

• Klik de planken in elkaar; 

• Teken vervolgens de volgende 2 tot 3 planken uit en herhaal dit voor de volledige 

kamer; 

• Laat een speling tussen de muren en planken van ongeveer 5 tot 10 mm. Dit is nodig 

voor de uitzetting van de planken; 

• TIP: Creëer geen trappenpatroon. Twee koppen moeten minsten 30 cm van elkaar 

verwijderd zijn om een mooi beeld te verkrijgen. 

 

4. Verlijm de plinten aan de muur. 

Toebehoren: schilderplint (7mm of 12mm), plintlijm Parabond 

• Enkel verlijmen tegen de muur, niet tegen de vloer; 

• Tussen de plint en muur kan met acryl kid gevoegd worden om af te werken.  

 


