
  

 

  

  

 

  

 

 

INSTALLATIEGIDS MEERLAGENPARKET: VERLIJMDE INSTALLATIE 

Bondi - Byron - Mandalay – Noosa - Copacabana - Navagio - Waikiki - Tulum 

 
 
Toebehoren: Lijm Ultrabond, lijmkam met grote groeven, schilderplint (7mm of 12mm), plintlijm 

parabond. 

 

1. Zorg dat de ondergrond bruikbaar is om de verlijming toe te passen. (egaal en genoeg 

hechtvermogen voor de lijm) 

• Controleer voor het leggen of de ruimte voorzien is van geschikt buitenschrijnwerk; 

• Het vochtgehalte van de dekvloer moet in overeenstemming zijn met de normen 

voor het plaatsen van houten vloeren. Tevens moet deze in overeenstemming zijn 

met de waarden die vermeld staan in de Technische Fiche van het te plaatsen parket; 

• Indien de ondergrond onvoldoende droog is of het restvochtgehalte hoger is dan 

voorgeschreven, wordt geadviseerd een geschikt waterdicht voorstrijkmiddel te 

gebruiken, zoals Eco Prim PU 1K, Primer MF, Primer MF EC Plus, enz. 

 

 

2. Beslis de legrichting van de planken.  

• Tip: Leg de planken in de lengte van de kamer of mee met het licht;  

• Bereken de breedte van de kamer. Zo kan je beslissen hoe je de buitenkanten wilt 

verzagen;  

• Voorzie speling tussen de muur en het parket (5-10mm). 

 

 

3. Leg de parket. 

Toebehoren: Lijmkam, lijm ultrabond eco 

• Teken alvorens twee rijen uit op de vloer. 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; 

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

verwijderd zijn om een mooi beeld te verkrijgen; 

• Spuit wat lijm op de vloer en strijk deze haaks open tegenover de legrichting van de 

planken; 

TIP: lijmkam mooi rechtzetten en tegen schape schrapen zodat je een mooie en egale 

lijmverdeling verkrijgt; 

• Kleef de parket op de lijm; 

• Herhaal dit patroon voor de volledige kamer (twee rijen uittekenen,….); 

• Wanneer de parket naar boven komt, kan er tijdelijk zwaar materiaal op geplaatst 

worden. Na een tijd past dit zichtzelf aan. 

 

 

 

 



 

 

 

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.  

 

 

5. Nota: vloerverwarming 

 
Wanneer er vloerverwarming van toepassing is, wordt aangeraden deze 2 dagen voor het 

plaatsen van de parket uit te schakelen. De vloer kan op die manier op normale 

kamertemperatuur komen. Eens de parket is geplaatst, mag de vloerverwarming elke dag 2 

graden stijgen tot de maximale temperatuur. Wanneer het hoogste punt is bereikt mag deze 

opnieuw 2 graden per dag afnemen. Herhaal dit twee maal.   

 

6. Nota: uitzetting 

 
Om de 10 meter moet zowel in de breedte als de lengte extra speling voorzien worden. In de 

breedte doe je dit simpelweg door wat meer speling te laten tussen 2 planken (5-10mm). In 

de lengte doe je dit door een voeg dwars door de planken te voorzien. 

 


