Hoe leg ik een houten vloer ?
Voordat u begint
• Wees er voordat u gaat leggen van overtuigd dat de ondervloer voldoende droog is.
• Wees er voordat u gaat leggen van overtuigd dat de ondervloer voldoende vlak is.
• Zorg voor een goede afkortzaag (bij voorkeur met tafel)
• Controleer geleverde producten met bestelling. Bij Fairwood kunt u niet door u bewerkte planken altijd
omruilen. Gaat u planken verzagen accepteert u feitelijk de geleverde kwaliteit.
• Controleer beschrijvingen met tekst op verpakking.
• Bij twijfel bellen of mailen ! Ook leveranciers kunnen fouten maken bij de levering. Voorkomen is altijd
beter dan genezen.

Hoe leg ik een houten vloer ?
Leggen ondervloer
• Op een gladde egale tegel, houten of cementendekvloer de folie uitrollen.
• Naden overlappen met overflap of anders de naden dichtplakken met tape. Bij Thermo-Silence legt u in
principe de zilveren laag naar onder. Alleen als de ondervloer dusdanig ruw is dat de zilveren laag lek zal
raken door uitstekende delen, kunt u deze laag naar boven houden.

• Kijk voor bijzonderheden bij de betreffende soort op de beschrijving van de ondervloer
• Bijvoorbeeld voor Soundex ondervloer op: Leginstructies Soundex ondervloer
• Bij folie: Folie aan de wanden iets op laten staan.

• Optie groene platen: Groene platen op maat snijden en hierop leggen.

Hoe leg ik een houten vloer ?
Leggen van de planken
• Vervolgens beginnen met het leggen van de planken.
• Richting van het leggen; Planken worden gelegd in de lengterichting van de kamer. Kamer mag niet
breder zijn dan ca. 7 meter, aangezien de spanveren maar een beperkte drukkracht hebben. Tevens mag
om deze reden plankbreedte niet groter zijn dan ca. 18 cm. (Bij iets bredere L-vormige ruimtes even
navragen bij Fairwood.) De maximale breedte vam 7 meter en de maximale plankbreedte van ca. 19 cm
gelden alleen voor massief. Lamelparket mag zowel in bredere ruimtes als met bredere planken worden
gelegd.

• Alhoewel planken altijd in de breedte werken en niet in de lengte, is het toch handig om op de kopse
kanten van de planken af en toe een veer te zetten. Bijvoorbeeld op de overgang tussen twee planken. De
vloer komt dan in een bed van veren met beweegruimte om krimp en uitzetten op te vangen.

• Tip: Planken die later gestopt moeten worden een plakbandje aan de onderkant doen, zodat het mengsel
voegenkit niet wegloopt. Zie stoppen van noesten.
• De eerste richtplank / richtrij aan de muur is de belangrijkste.
• Extreem gezegd; wordt de eerste plank of rij scheef gelegd, dan ligt de rest die eraan vast komt ook
scheef.

• Spiesjes of hulpblokjes van ca 1.5 cm tegen de muur leggen.

• De eerste rij planken op maat zagen en passen.

• Het is handig om m.b.v. potlood of gespannen draad de eerste rij zo recht mogelijk te krijgen.
• Overigens herstellen de spanveren wel een gedeelte, wanneer zij worden geplaatst.
• Iedere muur is wel iets scheef.
• Kopse naden van de planken moeten minimaal 40 cm verschillen van de rij ervoor.

• Planken kunnen iets aangetikt worden op de vorige rij door ze met een klein stukje vloerdeel en een
hamer aan te tikken.

• Dus niet op de mes of groef zelf rechtstreeks slaan, u loopt dan het risico beschadigingen te maken
waardoor het vervolg niet mee past.

Hoe leg ik een houten vloer ?
Na het leggen van de planken.
• Wanneer de gehele vloer gelegd is, haalt u de hulpblokjes/spiesjes eruit en legt u de spanveren erin.
• Hulpblokje of spiesje verwijderen, spanveer voor in de plaats leggen. Om de ca. 40 cm een veer.

• Deze handeling herhalen tot alle veren gelegd zijn.
• Bespaar nooit op het aantal spanveren dat u legt. Zij helpen u bij het leggen en zij helpen u in de
toekomst.
• Als de vloer helemaal gelegd is kunt u deze licht naschuren, stof en vuilverwijderen.
• Nu kunt u met de nabehandelingof afwerking van de planken te beginnen.
• Altijd volgens de bijgeleverde instructies of als vermeld op de verpakking.
• Controleer geleverde producten met bestelling en controleer beschrijvingen met tekst op verpakking.
• Bij twijfel bellen of mailen ! Ook leveranciers kunnen fouten maken bij de levering. Voorkomen is altijd
beter dan genezen.
• Voor het in de olie zetten van de vloer kunt u overigens ook op deze site kijken: Tips aanbrengen olie of
de pdf- versie printen: Tips-aanbrengen-olie.pdf.
• De muren eventueel afdekken tegen spetteren van olie (m.n. donker gekleurde olie).
• Plinten kunnen het beste buiten of in een schuur worden geolied of gelakt en daarna pas gezaagd en
aangebracht worden. Dit heeft als voordeel dat je dan niet meer met een product dicht langs de muren
komt.

Deze instructies zijn slechts bedoeld als een
leidraad en niet als een verplichte omschrijving.
Fairwood aanvaardt daarom geen enkele
aansprakelijkheid voor enig gevolg dat direct of
indirect voortvloeit uit deze legtips. U blijft ten
alle tijden zelf verantwoordelijk voor het werk
dat u verricht of laat verrichten.

