
 
Uw laminaatvloer zelf leggen 

De laminaatvloeren uit de collectie van DRvloer zijn dankzij het gebruik van moderne 
kliksystemen eenvoudig zelf te leggen. De belangrijkste aandachtspunten bij het leggen 
van een laminaatvloer vindt u hieronder. 

 De vloer moet 48 uur acclimatiseren in gesloten verpakking in de te beleggen 
ruimte bij een temperatuur van minimaal 18 graden Celsius. Bij het acclimatiseren 
moet het laminaat midden in de kamer liggen, dus niet tegen een wand. De pakken 
moeten kruislings gestapeld worden met een paar centimeter tussenruimte tussen 
de pakken onderling. Dit is nodig om de lucht er tussendoor te laten circuleren. 

 

 De basisvloer moet vlak zijn. Het verloop van de vloer mag niet méér zijn dan 3 mm 
per strekkende meter; oneffenheden in het vloeroppervlak die groter zijn dan 2 mm 
moeten worden verwijderd.   

 

 De basisvloer moet bovendien schoon en droog zijn. Is de vloer niet volledig droog, 
dan moet een dampdicht vochtscherm worden aangebracht onder de ondervloer.  

 

 Wanneer een ondervloer van foam of rubber (ondervloermateriaal op rol) wordt 
gelegd, mag deze niet te dik (niet > 3 mm) en te verend zijn. Bij gebruik van 
softboardplaten als ondervloer is dit niet aan de orde; deze zijn meer stabiel. 

 

 Vóór verwerking dient het laminaat gecontroleerd te worden op gebreken. Panelen 
met gebreken mogen niet verwerkt worden. 

 

 De vloer moet voldoende vrij – met 8 à 10 mm afstand - geplaatst worden van 
wanden en andere vaste objecten in de ruimte, zoals verwarmingsbuizen en 
drempels.  

 

 Voor grotere oppervlaktes moet per 10 strekkende meter een overgangsprofiel 
worden voorzien. Ook tussen verschillende ruimtes moet een overgangsprofiel 
voorzien worden met 8 à 10 mm ruimte. Deze dilatatievoegen zijn nodig voor het 
werken van de vloer.  

  

 Plakplinten mogen uitsluitend bevestigd worden met het dubbelzijdige tape dat is 
aangebracht op de achterzijde van de plint. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen 
dat de vloer voldoende kan werken. Zodra de plakplinten worden gelijmd/gekit of 
gespijkerd/geniet is dat niet meer mogelijk. 

Let op: de hier boven staande instructies zijn algemene instructies die voor het leggen van 
iedere laminaatvloer moeten worden gevolgd. De vloeren uit onze collectie zijn uitgerust 
met verschillende typen kliksystemen. Ieder kliksysteem kent een eigen legwijze. 
Gedetailleerde leginstructies zijn terug te vinden op de verpakking van iedere 
laminaatvloer. Om aanspraak te kunnen maken op de productgarantie is het altijd van 
belang de leginstructies nauwgezet op te volgen.  
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http://www.vanhardeveldvloeren.nl/service/garantie


 

Laminaat en vloerverwarming 

De meeste laminaatvloeren uit de collectie van DRvloer kunnen gelegd worden in 
combinatie met vloerverwarming. Op iedere verpakking staat duidelijk vermeld of de 
betreffende vloer geschikt is voor toepassing met vloerverwarming. Controleer dit altijd 
eerst als u inderdaad vloerverwarming onder uw laminaatvloer wilt installeren. Uiteraard 
gaan laminaat en vloerverwarming uitsluitend samen indien beide correct geïnstalleerd 
worden. Vloerverwarmingssystemen die tevens dienst doen als vloerkoeling zijn niet 
geschikt voor verwerking in combinatie met een laminaatvloer.  

Voor correcte toepassing en installatie dienen de hieronder volgende richtlijnen in acht te 
worden genomen: 

De maximaal toegelaten oppervlaktetemperatuur van de laminaatvloer bij gebruik van 
vloerverwarming is 26˚Celsius. Dit betekent dat het verwarmingsysteem voldoende diep in 
de ondervloer moet liggen én dat de verwarming niet te hoog mag staan.  

Voorbereiding 

 Als het gaat om verwarmingselementen die worden ingegoten in de basisvloer, 
moeten deze minimaal 3 cm. onder het vloeroppervlak liggen.  
 

 Vóór het plaatsen van de laminaatvloer moet de vloerverwarming worden getest 
volgens de richtlijnen van de installateur. 

 

 Het vochtgehalte in de dekvloer mag nergens hoger zijn dan 1,5% (volgens CM 
methode). Is het vochtgehalte hoger, dan moet een dampdicht vochtscherm worden 
aangebracht. 
 

 De te leggen ondervloer voor het laminaat moet geschikt zijn voor 
vloerverwarming. 

Installatie van de laminaatvloer 

 Voor installatie van de laminaatvloer dient de vloerverwarming volledig 
uitgeschakeld te zijn. De vloer mag tijdens de installatie niet warmer zijn dan 
18˚Celsius. 

 

 Installeer het dampscherm, de ondervloer en het laminaat zoals beschreven in de 
leginstructies.  

 

 Voorzie een dilatatievoeg van 8 à 10 mm aan alle kanten van de vloer en ter hoogte 
van andere obstakels, zoals deurposten. Voor grotere oppervlaktes moet per 10 
strekkende meter een overgangsprofiel worden voorzien. Ook tussen verschillende 
ruimtes moet een overgangsprofiel voorzien worden met 8 à 10 mm ruimte. Deze 
dilatatievoegen zijn nodig voor het werken van de vloer.   
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Inschakelen van de vloerverwarming 

 De eerste 24 uur na installatie van het laminaat moet de vloerverwarming 
uitgeschakeld blijven. Pas daarna mag de temperatuur stapsgewijs (5 ˚Celsius per 
dag) weer opgevoerd worden. 
 

 Ook na een langere periode van uitschakeling moet de vloerverwarming altijd 
stapsgewijs weer worden opgevoerd. 
 
 

 De maximaal toegelaten oppervlaktetemperatuur van de vloer is 26˚Celsius.  
 

Vloerkoeling 

 Vloerkoeling is in de meeste gevallen toepasbaar bij die laminaatkwaliteiten die 
ook geschikt zijn voor vloerverwarming. 
 

 Vloerkoeling is toepasbaar mits de installatie correct is geïnstalleerd en zodanig is 
ingesteld dat er geen enkele condensatievorming optreedt.  

 

Goed onderhoud 

Een laminaatvloer van DRvloer staat garant voor jarenlang woon- of werkplezier. Om 
optimaal van uw laminaatvloer te genieten is het van belang dat u de vloer op de juiste 
manier onderhoudt. De volgende onderhoudsadviezen helpen u daarbij: 

 Het reinigen van de vloer dient zoveel mogelijk droog te gebeuren. Alleen 
incidenteel mag de vloer licht vochtig gereinigd worden met een kleine hoeveelheid 
schoonmaakazijn of ammoniak opgelost in water. Na nat reinigen de vloer altijd 
nadrogen. Er mogen zeker geen huishoudelijke reinigingsmiddelen of 
(laminaat)reinigers met voedende bestanddelen gebruikt worden.  
 

 De woning moet voorzien worden van voldoende schoon- en droogloopmatten om 
beschadiging door inloop van zand, steentjes en vocht tegen te gaan.  
 

 Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk opgedroogd worden. 
 

 Onder stoelen en andere bewegende objecten op de vloer moeten viltglijders 
geplaatst worden. Harde of metalen wieltjes van kantoorstoelen en/of ander 
meubilair moeten vervangen worden door zachte wieltjes. 

 

 De luchtvochtigheid in de ruimte waar de laminaatvloer ligt, moet tussen de 50% en 
70% zijn. Is de luchtvochtigheid lager, dan moet de ruimte bevochtigd worden, is 
deze hoger, dan is ontvochtigen nodig. 
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Garantie 

Alle laminaatvloeren uit de collectie van DRvloer voldoen aan strikt omschreven 
productiestandaarden die een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding garanderen. Op elke 
vloer is een garantie van toepassing. De duur van de garantie staat voor iedere 
laminaatvloer aangeduid op het etiket van de staal en is ook op de verpakking terug te 
vinden.  

Deze garantie geldt voor huishoudelijk gebruik van de laminaatvloer. Bij toepassing in 
projecten is de garantie nader te bepalen afhankelijk van het exacte gebruik van de vloer.  

Binnen de betreffende gebruiksklasse is er garantie op: 

 Direct zichtbare productiefouten. 
 

 Verborgen productiegebreken, dit wil zeggen gebreken die zich pas na verloop van 
tijd manifesteren.  

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie is het uiteraard nodig dat de leg- en 
onderhoudsinstructies van het betreffende laminaat nauwgezet worden opgevolgd. 

Gebruiksklassen 

De gebruiksklasse van een laminaatvloer geeft aan voor welke ruimte en voor welke 
toepassing deze geschikt is. De garantie is altijd en uitsluitend van toepassing op gebruik 
van de vloer volgens de aangegeven gebruiksklasse. 

De symbolen in het onderstaande schema vindt u ook terug op de verpakking van onze 
laminaatvloeren.  

Licht tot normaal 
gebruik 

bv. in slaapkamers, 
kinderkamers en  evt. 
woonkamers 

Normaal tot zwaar  
gebruik 

bv. in woonkamers, 
eetkamers, keukens,    
gang of hal, thuiskantoor 

   Zwaar gebruik 

                                   
bv. grote kantoren,    
winkels 

 
Klasse 23/31       Klasse 23/32 Klasse 23/33 
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