
Espumo polymeer plinten
Montage Instructie



INSTALLATIE INSTRUCTIE:

Espumo plinten kunnen mechanisch en/of verlijmd worden bevestigd.

• Espumo is vervaardigd van polymeer grondsto�en, hierdoor zijn ze 

waterbestendig en uitermate geschikt voor nieuwbouw woningen, 

gerenoveerde woningen en ruimtes waar (permanent) veel vocht of 

damp aanwezig is.

• Espumo plinten hebben een schuimde kern met als voordeel dat er 

een uitstekende balans is tussen kras- stoot- en slagvastheid en licht 

gewicht. De toplaag is voorzien van UV-stabiele pigmenten, waardoor 

jarenlange kleurvastheid wordt verkregen.

• Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke lengte plint worden 

gecontroleerd (op krassen, breuk, vervorming en/of verkleuring).

• Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand 

aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in 

behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.

• Voorafgaand aan de installatie dienen de plinten tenminste 48 uur 

worden opgeslagen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om 

zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur.

• Dit product is uitstekend te combineren met de door Designwand en 

vloer aangeboden PVC vloer en polymeer wandbekleding.

• Het product is geschikt voor binnentoepassingen.

• Bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

• Voor een perfecte eindresultaat wordt een geëgaliseerde vloer en 

vlakke wand ter plaatse van de plint geadviseerd.

• De plinten worden aanbevolen om te worden verlijmd met een 

hybride montage kit. Het nagelen/schieten van Espumo plinten is 

mogelijk, Er dient dan wel aandacht besteed te worden aan het 

verdiept afwerken van de mechanische bevestiging en glad afwerken 

van de bevestigingspunten. Gebruik van stalen nagels wordt sterk 

afgeraden. 

• Espumo plinten laten zich perfect verwerken met standaard 

houtbewerkingsgereedschap zoals electrisch afkort- verstekzaag 

en/of handzaag.

• De hoeken kunnen in verstek gezaagd worden, let op dat de graden 

van de inwendige en uitwendige hoeken correct worden opgemeten, 

en worden ingesteld voor het zagen. De maatvoering gemeten op de 

muur kan afwijken van de totale lengte van de plint bij uitwendige 

hoeken.

 • De montage kit dient te worden aangebracht volgens de instructie 

van de fabrikant, in een goed geventileerde ruimte.

 • De Espumo plinten kunnen ter plaatse van de wand worden afgekit 

met een sanitaire of siliconen kit. Hierdoor wordt de naad tussen plint 

en wand vakkundig en professioneel afgewerkt.

Algemene informatie:

Informatie voor het verwerken van plinten:

• Reinig de plinten met een zeer mild reinigingsmiddel.

• Laat vloeibare vlekken niet opdrogen.

• Op de plinten achtergebleven aromatische schoonmaakmiddelen 

kunnen verkleuring veroorzaken!

• Gebruik geen water met een temperatuur van +40°, sterke 

wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en 

basen en schuurmiddelen.

• Stof kan eenvoudig worden afgenomen met een droge zachte 

microvezeldoekje.

Reiniging

Keramische tegels:

• Oppervlak dient vlak te zijn en eventuele one�enheden van voegen 

mogen niet groter zijn dan 1 mm.

Montage op hout/gips wand(panelen):

• Hout, gips en gestucte wanden zijn uitstekende ondergronden voor 

plinten. Bij gestucte wanden dient de wand tenmisnte 3 dagen droog 

te zijn. Vochtige wanden en een standaard montage kit hebben een 

slechte hechting, het gebruik van hybride montage kit wordt sterk 

aanbevolen.  

Opbouw met wandverwarming:

• Op wanden met wandverwarming is het leggen van espumo plinten 

uitermate geschikt. de wandverwarming dient tenminste 6 dagen 

operationeel en op temperatuur te zijn.

Montage voorwaarden:

• Puntverlijming van plinten wordt sterk afgeraden.  het beste resultaat 

wordt verkregen door 1 of 2 ononderbroken lijmrillen op de 

aangewezen contactoppervlakken.

Ondergronden:



MONTAGE INSTRUCTIE 1:

1. Voorbereiding vooraf:

Controleer vooraf of de wanden droog, vlak, stof en vetvrij zijn. Gestucte wanden dienen nadat de wand in 

lichte kleur is opgedroogd nog tenminste 3 dagen na te drogen alvorens plinten ertegen verlijmd kunnen 

worden. Vochtige wanden hebben een averechts e�ect op de hechting van alle kitten. gebruik van een 

Hybride montage kit wordt sterk aanbevolen bij nieuwbouw, renovatie projecten. Doordat hybride montage 

kitten beter bestand zijn tegen vocht wordt een maximale hechting verkregen in deze omstandigheden.
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2. Voorbereiding vooraf:

Controleer vooraf ook of de vloer ter plaatse van de te monteren plinten vlak en waterpas is. indien de vloer 

wegloopt dienen er extra handelingen plaats te vinden voor een strak en perfect eindresultaat.

3. Aanbrengen schilderstape ter plaatse van binnen en buitenhoeken:

Voor het gemakkelijker opmeten van inwendige en uitwendige hoeken wordt aangeraden om een 

schilderstape aan te brengen bij de inwendige en uitwendige hoeken. Dit vergemakkelijkt het opmeten van 

de lengtemaat van de plint en de schuinte van de inwendige danwel uitwendige hoek.

4. Voorbereiding vooraf:

Controleer vooraf of de wanden droog, vlak, stof en vetvrij zijn. Gestucte wanden dienen nadat de wand in 

lichte kleur is opgedroogd nog tenminste 3 dagen na te drogen alvorens plinten ertegen verlijmd kunnen 

worden. Vochtige wanden hebben een averechts e�ect op de hechting van alle kitten. gebruik van een 

Hybride montage kit wordt sterk aanbevolen bij nieuwbouw, renovatie projecten. Doordat hybride montage 

kitten beter bestand zijn tegen vocht wordt een maximale hechting verkregen in deze omstandigheden.

5. Aftekenen hulplijnen:

Zaag een kleine lengte plint af en houdt deze tegen de wanden waar de plinten worden aangebracht. Teken 

de plint in de lengte op het tape af, met een een �jn geslepen potlood.

5. Aftekenen hulplijnen:

Herhaal het aftekenen ook op de overige hoeken van wanden waartegen plinten worden gemonteerd.

6. Controle hulplijnen:

Nu de hulplijnen zijn afgetekend, kan eenvoudig de inwendige en uitwendige hoek in graden worden 

afgetekend en worden opgemeten. teken een lijn tussen de inwendig of uitwendige hoek van de muur naar 

het kruispunt van de afgetekende plint. Meet de hoek met een gradenboog of ander hoekmeet gereedschap 

en schrijf deze maat op de tape af.
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MONTAGE INSTRUCTIE 2:

8. Legrichting, lengte en hoek bepalen 1

Leg de plinten in 1 aansluitende richting. Hierdoor worden meet en hoekfouten vermeden. Bij voorkeur 

wordt begonnen bij een deurkozijn. Meet de plintlengte op tussen deurkozijn en de wand. let op dat er in 

deze situatie een inwendige hoek aanwezig. De plint dient aan deze zijde gezaagd te worden in verstek gelijk 

als 1/2de van de gemeten hoek β. βα

9. Zagen en aanbrengen montagekit:

Zaag de plint in het benodigde verstek(ken) en breng op de geribbelde 

zijde montagekit aan. Vergeet niet voor het aanbrengen van de plint aan 

de wand de tape met hulplijnen te verwijderen.

10. Legrichting, lengte en hoek bepalen 2

Meet de plintlengte op tussen muur en hulplijn op de tape. let op dat er in deze situatie een inwendige hoek 

EN uitwendige hoek aanwezig is. De plint dient aan ene zijde gezaagd te worden in verstek gelijk als 1/2de 

van de gemeten hoek β en aan de andere zijde in verstek gelijk als 1/2 van de gemeten hoek α.

12. Legrichting, lengte en hoek bepalen 3

Meet de plintlengte op tussen muur en hulplijn op de tape. let op dat er in deze situatie een uitwendige hoek 

aanwezig is. De plint dient aan deze zijde gezaagd te worden in verstek gelijk als 1/2 van de gemeten hoek α.

14. Afronding:

controleer op de plinten een goede hechting hebben verkregen tussen wand en montagekit en montagekit 

en plint. Het kan nodig zijn om tijdelijk op enkele plekken de plint met enige ballast vast te zetten. Dit zal 

voor enkele uren nodig zijn afhankelijk van vochtigheid en temperatuur in de ruimte.

A

11. Zagen en aanbrengen montagekit:

Zaag de plint in het benodigde verstek(ken) en breng op de geribbelde 

zijde montagekit aan. Vergeet niet voor het aanbrengen van de plint aan 

de wand de tape met hulplijnen te verwijderen.

A

13. Zagen en aanbrengen montagekit:

Zaag de plint in het benodigde verstek(ken) en breng op de geribbelde 

zijde montagekit aan. Vergeet niet voor het aanbrengen van de plint aan 

de wand de tape met hulplijnen te verwijderen.

A


