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INLEIDING
Een badkamervloer moet steeds voldoen aan een aantal

EMTFBT-

specifieke technische vereisten.

01/01/
Zo mag de vloer weinig gevoelig zijn voor vocht, makkelijk te 2012
onderhouden en liefst ook warm aanvoelen. Hieronder geven
we een aantal mooie oplossingen met natuurlijke materialen
die u kan gebruiken in de badkamer.

KURK
Het door ons aangeboden massieve kurkparket bestaat uit zorgvuldig gesorteerde fijne
kurkkorrels , gewonnen uit de schors van de kurkeik, die worden gebonden met 100%
natuurlijke hars van cashewnoten. Deze massa wordt in blokken geperst en na een
rijpingsproces in vellen gesneden. Er komt dus geen lijm aan te pas.
Een mooi en eerlijk product met heel wat voordelen.
Zo voelt kurk aangenaam warm aan de voeten, bij een correcte behandeling is het goed
vochtbestendig, makkelijk te onderhouden en duurzaam. Kurk heeft een heel eigen
uitzicht en structuur en je hebt diverse afwerkingsmogelijkheden.
Je kan de tegels kleuren met oliebeits (zie, www.galtane.be voor de kleurenkaart) en
daarna verzadigen met een hardwasolie olie of oliewas.
Deze verzadiging is van groot belang voor een optimaal resultaat in een vochtige
ruimte zoals de badkamer.
Let bij plaatsing zeer goed op dat je de tegels met de juiste kant naar boven verwerkt! Anders krijg je verschillen bij
het kleuren met oliebeits! De gladde kant bovenaan leggen. Ga ook zeer zorgvuldig tewerk bij het oliën, de olie mag
niet bovenop je tegel opdrogen.
Tijdig de niet-ingedrongen olie wegnemen met katoenen niet-pluizende doeken.
Eventueel kan je ook opteren voor een behandeling met een vernis (zoals onze matte natuurlijke vernis) Verlijmen
doe je met de natuurlijke Galtane dispersielijm (lijm op basis van natuurlijke latex en hars).
PLAATSING
nieuwe chape moet volledig uitgedroogd zijn;
de tegels enkele dagen op voorhand uit de verpakking halen en laten acclimatiseren in de ruimte waar ze zullen
worden geplaatst (minstens gedurende 1 week);

de ondergrond moet perfect effen, hard, poreus, droog, neutraal, ontstoft en vetvrij zijn;





overleggen waar men best begint, rekening houdend met het al dan niet recht en evenwijdig lopen van de
wanden; (eventueel een koord spannen of lijnen trekken)



het wordt aangeraden de tegels in verband te leggen, d.w.z. de volgende rij telkens een halve tegel verspringend;



verwijder de mogelijke velvorming aan de binnenkant van de lijmemmer, de lijm niet mengen;



de lijm regelmatig uitsmeren met een getande spatel (B1 of A2) over een oppervlakte die overeenkomt met 5 à
10 minuten werk;plaats de bedekking zonder wachten op het bed van lijm met uitoefening van druk; na enkele
minuten terug druk uitoefenen op de ondergrond;
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EMTF- na 36 uur is de kurk beloopbaar;
lijmresten onmiddellijk verwijderen met water en allesreiniger;
oneffenheden tussen de tegels kunnen met een schuurmachine
BT- weggeschuurd worden;



alle stofresten verwijderen met de stofzuiger.




tegels, mooi laten aansluiten en stevig aandrukken;

01/01/
2012

BEHANDELING:
OPTIE 1: KLEURLOOS, met Ultranature Hardwasolie, Galtane Verhardende olie of Galtane Oliewas;

(hardwas)olie gedurende 5 à 15 minuten nat-in-nat aanbrengen met een kwast, mop of doek;

olie goed inmasseren met een witte pad (manueel of machinaal);

vervolgens met een niet-pluizende katoenen doek de overtollige olie verwijderen;

na 24 uur een 2e laag op identieke manier aanbrengen ter verzadiging van het oppervlak;

ook nu zéér goed opdrogen zodat er geen olie achterblijft (dit kan vlekken geven);
OPTIE 2: GEKLEURD
met Galtane Oliebeits: 17-kleuren;

oliebeits dun aanbrengen, laten drogen en na 15min. droogwrijven met een niet-pluizende katoenen doek;

let bij plaatsing zeer goed op dat je de tegels met de juiste kant naar boven verwerkt! Anders krijg je verschillen bij
het kleuren met oliebeits!

na 2 à 3 dagen afwerken met 1 laag Galtane Verhardende olie (zoals hierboven beschreven)
met Ultranature Hardwasolie (Wit, Grijs, Zwart, Notelaar of Kersen)

gekleurde hardwasolie gedurende 5 à 15 minuten nat-in-nat aanbrengen;

vervolgens met een niet-pluizende katoenen doek de overtollige olie
verwijderen (zo niet bestaat de kans dat het blijft kleven);

na 24 uur een laag kleurloze hardwasolie aanbrengen (zoals hierboven
beschreven) dit ter verzadiging en bescherming van het oppervlak.

de eerste weken enkel droog reinigen, pas na 6 weken mag je dweilen met
water en een zachte plantaardige zeep



ONDERHOUD
regelmatig vegen of stofzuigen



dweilen met water met een scheut Ultranature plantenzeep of Galtane
Allesreiniger (1 dop in 3 L lauw water) (1



ste

poets pas na 6 à 8 weken!)

1 keer om de 4 à 6 weken dweilen met de Ultranature reinigingsmelk of
Galtane Carnaubawas (1 dop in 3 L lauw water).



NOOIT met detergenten kuisen, die gaan je oppervlakte te hard ontvetten!



vlekken verwijderen met onverdunde plantenzeep (grondig naspoelen)



extra voeding (bij schraal worden van de vloer) : met een katoenen doek
Ultranature Refresher (goed schudden voor gebruik) grondig inwrijven zodat geen strepen achterblijven. ; na ca.
30 min. de oppervlakte goed opdrogen
indien aangebracht met borstel of rol : na ongeveer 20 minuten napolieren met een vod.
bij sterke vervuilde vloeren : Ultranature renovatie-olie met behulp van een Floorboy aanbrengen
(zie hiervoor de technische fiche van onderhoudsolie).

DE eco-KURKCLICKLAMINAAT DIE WE OOK VERDELEN IS NIET TOEPASBAAR IN BADKAMERS
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TERRACOTTA

EMTFBT-

De naam Terra Cotta wordt algemeen gebruikt voor keramisch
materiaal dat ongeglazuurd gebakken wordt bij max. 1100°C.
Deze tegels beantwoorden aan de geldende bio-ecologische 01/01/
2012
criteria, hebben een groot vochtregulerend vermogen, bevatten
geen enkele toxische stof en zijn niet elektrostatisch
oplaadbaar.
De Ecomat vloertegels zijn ambachtelijk gemaakt door een
Franse ambachtelijk atelier. Daardoor bezitten ze een
onovertroffen natuurlijke charme, die mee bepaald wordt door
kleine onvolmaaktheden.
Terracotta is af te werken met olie en eventueel een laagje
natuurlijke, verhardende was voor een mooi en duurzaam
resultaat.
PLAATSING
De Ecomat vloertegels kunnen op iedere zuivere, dragende chape worden geplaatst in een mortellijmbed. Bij
vloerverwarming moet echter een speciaal, elastisch mortellijmbed gebruikt worden. In tegenstelling tot een nogal
verspreide 'vloerderswijsheid' mogen tegels niet 'gewaterd' worden tijdens de plaatsing. Voegbreedten van 8 tot 15
mm zijn gebruikelijk. Na plaatsing mag een Terracottavloer niet belopen worden gedurende 3 dagen.
NB. Bij plaatsing op een mortelbed moet men zich voor de start van de behandeling ervan verzekeren dat de mortel
volledig uitgedroogd is. Alle salpeteruitslag dient verwijderd te worden.








EERSTE BEHANDELING
afzuren: vooraf alle kalk- en cement resten verwijderen.
voor het voegen behandelen met een verhardende olie (Galtane) en 3 dagen laten drogen
na opvoegen de tegels met zuiver water en spons wassen tot alle resten van het voegen verwijderd zijn.
afhankelijk van temperatuur en vochtigheid zijn de voegen droog na 2 à 3 dagen; het oppervlak goed
beschermen tegen vuil dat door andere werkzaamheden wordt veroorzaakt, bij voorkeur met golfkarton.
BEHANDELING
de laatste behandeling gebeurt liefst minstens een week voor je de ruimte in gebruik neemt.



indien er toch vervuiling is opgetreden is er nog een reiniging nodig voor je aan de slag gaat met olie.



de vloer moet volledig droog zijn.



de behandeling gebeurt met Galtane verhardende olie:



de olie aanbrengen met vod of borstel (tegel per tegel instrijken, geen olie op de terracotta uitgieten)



alle olie die na 15 min niet door de vloer is opgenomen, verwijderen met niet pluizende doeken (katoen of linnen)



zéér goed drogen, dit is heel belangrijk om kleven en vlekvorming te voorkomen !



na 24 u: nogmaals dezelfde behandeling om te verzadigen met verhardende olie + na 15 min droogwrijven;



na 24 u: voor een zijdeglans resultaat kan je nog extra de verhardende was van Galtane aanbrengen met een vod.





ook hier weer tegel per tegel werken
nog eens 24 u later (de was mag niet meer kleven) met een zachte vod of boenborstel oppolieren.
na deze behandeling is je vloer goed beschermd : vermijd de eerste 3 dagen na de allerlaatste behandeling de
vloer te belopen, dan kan alles optimaal drogen en uitharden.
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LINOLEUM

EMTFBT-

Marmoleum is een zeer duurzaam materiaal bestaande uit 100
% natuurlijke grondstoffen: lijnolie, hars, jute, kurkmeel,
01/01/
kalksteen, houtmeel en natuurlijke minerale pigmenten.
2012
De lijnzaadolie wordt eerst ingekookt, hierdoor wordt ze later
sneller hard. Vervolgens wordt deze massa vermengd met hars,
vulmiddel (zoals bijvoorbeeld kurk- of houtmeel) en eventueel
kleurstof. Daarna wordt ze op de rug van jutedoek gewalst.
Linoleum heeft naast duurzaamheid en milieuvriendelijkheid
ook nog vele andere voordelen. Het materiaal is zeer slijtvast,
makkelijk in onderhoud en kan zonder problemen zware
gewichten dragen over langere periodes. Denk hierbij maar
bijvoorbeeld aan een zware kast of stoelen. Omdat het
materiaal zeer slijtvast is, kan het ook in intensief gebruikte
ruimtes worden toegepast, bijvoorbeeld het dagelijks gebruik
van een bureaustoel.
Een combinatie met vloerverwarming is zeker ook mogelijk.














KENMERKEN
ben je op zoek naar een type vloerbedekking waar je zelf een beetje creativiteit kan inlassen? Marmoleum biedt
een bijna onuitputtelijk kleurenpalet, wat zich perfect leent voor designvloeren. Met de beschikbare motieven
kan je een origineel kleurontwerp maken
linoleum is antistatisch : ja kan de vloer dus makkelijk stofvrij houden. Wie gevoelig is aan allergieën of aan de
luchtwegen heeft er met linoleum een interessante optie bij.
linoleumvloeren zijn dan ook nog eens ‘bacteriestatisch’. Dit wil zeggen dat micro-organismen er zich niet op
kunnen ontwikkelen; een van nature een hygiënisch product dus
voor toepassing in een vochtige ruimte is het Marmoleum Click systeem niet geschikt.. De gelaste naden van de
Marmoleum op rol voorkomen insijpelingen en maakt hem geschikter voor natte ruimtes
bij het uitpakken kan er op de vloer een geelachtige waas zichtbaar zijn ten gevolge van de droogkamerfilm; dit
is een laagje geoxideerde lijnolie dat in de laatste fase van productie wordt aangebracht. Met UV licht verdwijnt
deze gele schijn.
RANDVOORWAARDEN GEBRUIK BADKAMER
laat de marmoleum plaatsen door onze vaste partner, die zorgt voor perfect
gesloten naden rond het bad;
water op de vloer steeds wegnemen en de ruimte steeds voldoende verluchten.
de linoleum een stuk omhoog tegen de wand te laten lopen
de ondergrond moet voldoende vlak en sterk zijn; oneffenheden van> 2 mm eerst
egaliseren

ONDERHOUD
Agressieve schoonmaakmiddelen moet je vermijden, omdat anders de lijnolie verwijderd wordt. Gebruik bij voorkeur
een zachte plantaardige zeep voor de wekelijkse poetsbeurt en een Carnaubawas als extra voeding elke maand.
De vloer kan je makkelijk stofvrij houden: een stofzuiger volstaat
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KASTANJE STROKENPARKET

EMTFBT-

Misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar ook een
houten vloer kan in de badkamer of keuken.
01/01/
Je kiest in dat geval best voor een smallere versie zoals de
2012
kastanje vloerdelen. Doordat hout in de breedte werkt, ga je
met smalle planken minder risico hebben op openstaande
voegen.
Het hout van de tamme kastanje is bijzonder duurzaam. Het
bevat looistoffen, die het uitzonderlijke natuurlijke weerstandsvermogen tegen vocht en schimmels verklaren. Uit het laagste
gedeelte van de gekapte kastanje stammen wordt de Castanea
parket vervaardigd. Alle parkettypes worden uit hoogwaardig
kastanjehout gezaagd en, onder permanente bewaking,
zorgvuldig gedroogd tot het ideale vochtgehalte bereikt is. Al
ons kastanjehout draagt het PEFC-label voor verantwoord
bosbeheer.
Zowel de massieve kastanje planken van 22mm dik, als de
voorbehandelde massieve kastanje vloer van 14mm, kunnen
worden toegepast in de badkamer. De planken van 22mm
kunnen verlijmd of vernageld worden; de 14mm wordt vol verlijmd op chape of OSB.
RANDVOORWAARDEN PLAATSING
Geef het hout voldoende tijd om te acclimatiseren (een 10-tal dagen) in de ruimte waar de werken zullen
plaatsvinden, zodat het hout zich kan aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Omgevingsfactoren bepalen
immers het gedrag van uw vloer. Het leggen van een parketvloer moet in principe altijd het laatste werk zijn in een
project, dus zorg ervoor dat:

de ruimte droog en verwarmd is (18-20°C)

de ondervloer droog is

alle pleisterwerk droog is

alle betegelingswerken minstens 3 weken beëindigd zijn

vensters geplaatst zijn en er kan worden geventileerd







ONDERGROND
ideaal is een balkenconstructie of een nieuwe opbouw met een lattenwerk van minimum H22xB45mm.
een mooi vlakke chape is een goede ondergrond. De chape moet absoluut voldoende droog zijn voordat je
aan de slag gaat. Bij plaatsing van de vloer dien je rekening te houden met volgende waarden: max. vochtigheid
2,5% bij cementgebonden dekvloer (chape). Een nieuw gegoten chape vraagt een droogtijd van minstens 1
week per centimeter dikte. Vanaf 5cm dikte is het aangeraden 2 weken extra te wachten. Doe even de test met
een vochtmeter, zodat je zeker bent van de drogingsgraad. Ecomat adviseert het gebruik van de Ecosimp primer
op een nieuwe chape.
OSB-E1 FSC is ook een prima ondervloer zolang hij moot indien deze mooi vlak ligt.
Voor de rest verwijzen we naar de vloeropbouwen voorgesteld in de fiche EM-TF-BT-badkamer
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EMTFBT-

VERLIJMING OP ONDERGROND
EcoSiMP®Flooring is een Ecolabel gecertificeerde reactieve
silanische lijm voor de installatie van houten vloeren met een
lage milieu-impact. In vergelijking met de traditionele silanische
01/01/
lijmen, geeft deze geen methanol vrij en bevat geen organische
2012
tin zouten. Geheel zonder isocyanaten, ammines,
oplosmiddelen, ftalaten en water. Het is een 1 component
vocht-uithardende lijm die klaar is voor gebruik en makkelijk te
verwerken.

zorg ervoor dat je chape vrij is van loszittende deeltjes en
stof ; het gebruikte gereedschap moet vet- en stofvrij zijn.

open de pot, verwijder de aluminium cover en houd deze
apart .

breng de lijm aan met een lijmkam, leg de houten parketstroken in de lijm en druk omlaag om een goede
hechting tussen hout en lijm te bekomen. Als je niet alle lijm hebt gebruikt, dek je de rest opnieuw zorgvuldig af
met de aluminium cover.
VERNAGELING (ONZICHTBAAR) OP ONDERGROND
Je vloer kan ook blind vernageld of geniet worden op een ondervloer of op balken of
profiellatten (blinde vernageling = bevestiging in de tand onder hoek van 45°, zodat de
groef van de volgende plank zonder probleem over tand kan worden geschoven).
Desgewenst stellen we hiervoor de Senco nagelklopper ter beschikking. Deze is te
gebruiken met L-vormige nagels van 1 ¾”.
TIPS BIJ PLAATSING
Hout is een natuurproduct dat beïnvloed wordt door de relatieve luchtvochtigheid. Door een te hoge
luchtvochtigheid zal uw houten vloer uitzetten (zwellen), terwijl een te lage luchtvochtigheid resulteert in krimp.
Daarom is het van groot belang dat er ruimte gelaten wordt tussen de vloer en de muren, deurlijsten,
verwarmingsbuizen etc. Die afstand, de uitzettingsvoeg, moet ongeveer 10 à 15mm zijn. Als de vloer breder is dan 8
meter of langer dan 12 meter dan moet er een dilatatie (uitzettingsvoeg) worden geplaatst en dient een grotere
uitzettingsvoeg te worden aangehouden.
1.Plaats de eerste plank met de groefzijde tegen de muur. Voorzie een
uitzettingsvoeg van 10 à 15mm met spieën op de kop en langs de muur. De
eerste rij parketvloer uitpassen, groefzijde naar de muur. Laat alle vloerplanken
goed aansluiten. Gebruik hiervoor best een slaghout en een hamer, zodat de
randen van de planken niet beschadigd worden.
2. Het laatste deel van de rij inkorten. Laat ook hier 10 à 15mm ruimte voor de
uitzettingsvoeg. Om de kopse naad van het laatste deel van een rij goed te laten
aansluiten, gebruikt men best een koevoet. De rest van het ingekorte deel kan
telkens gebruikt worden als begin van de volgende rij.
3. Start de tweede rij aan dezelfde kant als de eerste en zorg ervoor dat de kopse
zijden van de planken minimum 20cm verspringen t.o.v. de vorige rij.
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EM4. Verwarmings- en andere buizen worden uitgespaard in de TFvloerdelen. De afgetekende uitsparingen uitboren. Let op: deBTdiameter moet 10 à 15mm groter zijn dan de diameter van de
buis (uitzetvoeg).
5. Verzaag de plank dwars in het midden van de boring onder
een hoek van 45°. Pas beide delen rond de buis en pas aan.

01/01/
2012

6. Deurlijsten en andere houten elementen zaagt u best
onderaan af zodat de vloerdelen eronder geschoven kunnen
worden. Respecteer ook hier de uitzettingsvoeg.
7. Voor het plaatsen van de laatste rij vloerplanken meet je
precies de overblijvende breedte tussen de laatst geplaatste rij
en de muur, rekening houdend met uitzettingsvoeg in
mindering. Zaag de planken op maat. De laatste vloerdelen
voorzichtig plaatsen en inpassen met de koevoet.
8. De spieën worden na 24 uur verwijderd. Start dan met het
plaatsen van de bijpassende plint.
9. Plinten bevestig je aan de muur met schroeven en pluggen;
houten tabs en nagels zonder kop of met de NPT Simpseal
montagelijm; zodanig dat de natuurlijke beweging van de vloer
niet wordt verhinderd .
10. Overgangen naar andere materialen of kieren onder plinten
en aan dorpels kunnen afgekit worden met onze NPT Easy
Stucco, oplosmiddelvrije acrylaatkit. Deze vind je bij Ecomat
in verschillende houtkleuren oa eik, esdoorn en es.

KASTANJE PLANCHETTEN
Ecomat biedt je een aantal mogelijkheden aan om je wand en
plafond af te werken met hout.
Wil je een niet te dure planchet, met vele gezichten, dan kan je
opteren voor de zeeden planchetten. Heel mooi wit te
behandelen met de Faxe Paneelloog zodat je een fris
Scandinavisch uitzicht verkrijgt of gebeitst met één van de
kleuren uit het Galtane gamma of gewoon, naturel geolied.
De exclusieve Castanea kastanjehout planchetten voor muuren plafond lambrisering worden uit de onderste gedeelten van
hoogwaardig kastanjehout vervaardigd. Heel mooi met een
blanke of witte olie voor een natuurlijke look, maar ook deze
planchetten kan je natuurlijk beitsen.
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EMTFBT-

We willen jullie tot slot niet de tip onthouden dat je ook
Thermowood/Plato planchetten of een andere houtsoort
geschikt voor gevelbekleding kan gebruiken voor je badkamer
betimmering. De Thermowood planchetten hebben een mooie,
diepe kleur verkregen door hun behandeling en dit kan zeker 01/01/
2012
een meerwaarde zijn in de badkamer.

ALGEMENE TIPS





natuurlijke materialen dienen steeds voor plaatsing
gedurende een bepaalde periode te acclimatiseren in de
ruimte waar ze zullen worden geplaatst.
hou steeds ook de droging van de ondergrond en
ventilatie van de ruimte in de gaten
wat betreft het onderhoud, denk er steeds aan dat je in
geen van de geval aan de slag gaat met detergenten,
schuurmiddelen of ontvettende producten!
Gebruik steeds een aangewezen zachte, plantaardige
zeep, of zelfs een extra voedende emulsie om je vloer in
goede staat te houden!

Ecomat geeft u graag verdere plaatsings- en onderhoudstips opdat je ten volle kan genieten van het materiaal
waarop je dagelijks loopt.
Laat best geen waterdruppels opdrogen op de vloer, droog waterspatten best even op na een douche/bad, zo heb je
het langst plezier van je geoliede vloer. Let op water dat over bad-of doucherand stroomt.

