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 NATUURLIJK KURK 
De basisgrondstof voor het vervaardigen van het kurkparket en 

kurkclickpaneelparket, is de schors van de kurkeik. 

Alleen zorgvuldig gesorteerde fijne kurkkorrels worden gebruikt.  

Net als hout heeft kurk een aantal eigenschappen die perfect 

tegemoetkomen aan de geldende bio-ecologische eisen. 

Bovendien is kurk: 

 anti-statisch en anti-allergisch  

 makkelijk stofvrij te houden; 

 comfortabel, warm aanvoelend 

 mooi, met een natuurlijk uitzicht; 

 makkelijk zelf te plaatsen  

 verschillende mogelijkheden  voor behandeling of kleuring 

 akoestisch dempend. 

 

  TYPES 
We bieden 2 legvormen aan, met elk hun eigenheid en zelfs hun 

eigen ecologische gehalte. 

 

 

 

KURKTEGELS – BIO of ECO 

formaat: 30 x 30 cm of 60 x 30 cm 

dikte:   4 mm 

 

Deze tegels zijn een 100% bio-ecologische vloerbedekking.  

De kurkkorrels worden gebonden  

- met cashewnotenhars (Greenline : bio)  

- een natuurlijke hars (Qualicork : eco).  

 

De tegels zijn volvlaks te verlijmen op een geëgaliseerde ondervloer  

met bv. De “lijm voor kurk en linoleum” van Galtane.  

Deze lijm is eveneens volledig natuurlijk. 

 

 

CLICKPANELEN - ECO 

formaat: 30 x90 cm 

dikte:   10 mm of 11 mm 

 

Dit type vloerbedekking is niet 100%bio-ecologisch.  

Het gaat hier om een mooi, natuurlijk materiaal, dat kan worden 

afgewerkt met een natuurlijke olie, maar de kurkkorrels werden 

gebonden met een niet-natuurzuivere hars. Deze is wél vrij van 

formaldehyde.  

Zwevend te plaatsen op een vlakke ondergrond. 

 

 

 



   

    

 

 

decoratie & interieur  

kurkparket 

plaatsing & behandeling 

EM-TF-DI-kurkparket 

1/05/2015 

 
 

 

   PLAATSING ALGEMEEN  
 haal de tegels of panelen uit de verpakking en laat ze ca 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar geplaatst wordt. 

 de omgevingstemperatuur  moet tussen de 10°C  en 25° zijn;  de ruimte dient voldoende droog en geventileerd zijn. 

 de ondervloer moet droog zijn (max. vochtpercentage van 3%), goed dragend (niet verend), zuiver en vlak.                   

 verwijder bestaande plinten en alle ongelijkmatigheden in de ondervloer (bij een houten vloer bv. spijkers ed.,   

oneffenheden in de chape…) en stofzuig alvorens te beginnen met plaatsing. 

 bekijk waar je best begint,rekening houdend met het al dan niet recht en evenwijdig lopen van de wanden. 

 (eventueel een koord spannen of lijnen trekken) 

 

 

        plaatsing kurktegels-bio of eco:  

 

1. controleer de maatvastheid van de partij aan de hand van één en dezelfde tegel 

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

3. op poreuze en zanderige ondergronden eerst een hechtlaag aanbrengen: kurklijm Galtane tot 50% verdund met water 

4. verwijder de latexschil die zich mogelijk gevormd heeft aan de binnenkant van de lijmpot ; de lijm niet roeren!  

5. met een spatel (vertanding van 1 mm) de lijm goed verdeeld aanbrengen, over een oppervlakte die overeenkomt met 

5 à 10 minuten werk, vervolgens de tegels mooi aansluitend  plaatsen en stevig aandrukken 

6. lijmresten onmiddellijk verwijderen met water en Galtane allesreiniger ; na 36 uur is de kurk beloopbaar 

7. oneffenheden tussen de tegels kunnen met een schuurmachine weggeschuurd worden 

8. na plaatsing zorgvuldig stofzuigen 

9. bevestig de plinten steeds tegen de muur, in geen geval op de vloer 

 

      let op het volgende: 

 

 de kurklijm van Galtane heeft een beperkte opentijd; zorg voor een afdekfolie in de pot tijdens het werken, niet 

werken bij temperaturen hoger dan 25° en laat de pot niet langer open dan strikt noodzakelijk 

 maak insnijdingen steeds aan de bovenzijde van de tegel 

 kleine correcties kan je aanbrengen als de tegelnaden bv. niet perfect aansluiten door met een rubberen hamer heel 

voorzichtig te slaan vanuit het midden van de tegel (zo “verleng” je de tegel een beetje) 

 plaats de tegels steeds met de gladde zijde naar boven 

 

 

 

     plaatsing click-panelen-eco:  

 

1. meng de panelen uit de verschillende pakken. Bij mogelijke (geringe) tintverschillen, is het resultaat zo het mooist. 

2. zwevende kurkparket kan krimpen of uitzetten, het is noodzakelijk om 8 à 10mm vrije ruimte te houden langs de 

wanden. Leg hiervoor afstandsblokjes tussen de wand en de panelen. 

3. plaats de panelen in de lengterichting van de kamer (maximale lengte zonder onderbreking is 7m). 

4. leg de panelen in verband, dit geeft het mooiste resultaat. 

5. begin in de achterste linkerhoek van de ruimte;  bij gebruik van een handzaag, leg je de “goede” kant bovenaan, bij 

gebruik van een decoupeerzaag, leg je de “goede” zijde onderaan.  

6. na plaatsing zorgvuldig stofzuigen. Verwijder alle afstandsblokjes. 

7. bevestig de plinten steeds tegen de muur, in geen geval op de vloer. 
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 AFWERKING 
 

     kleurloos:  

met Ultranature Hardwasolie of Galtane Verhardende olie 

 

1. (hardwas)olie aanbrengen op een beperkte oppervlakte 

en een 10 à 15 minuten laten inwerken 

2. dan met een niet-pluizende katoenen doek de 

overtollige olie zorgvuldig verwijderen., er mag géén olie 

achter blijven 

3. 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) 

 

met Galtane kleurloze Olielak voor een zeer stevig resultaat  

als ‘vernissende laag’ 

 

1. breng zorgvuldig aan in een dunne laag. 

2. tussen de lagen lichtjes opschuren met een fijne korrel 

(180) 

3. tweede dunne lagen aanbrengen. 

meestal volstaan 2 lagen, maar voorzie een derde laag in 

zwaar belastte ruimtes.  

de lagen kruisen, dus  horizontaal én verticaal 

aanbrengen.  

 

 

 

     kleurig: 

(tip: hou een tegel apart om de kleur eerst te testen) 

 

met Galtane Oliebeits en Verhardende Olie 

 

1. oliebeits dun aanbrengen, laten drogen en na 15min.  

2. droog wrijven met een niet-pluizende katoenen doek. 

3. na 2 à 3 dagen afwerken met 2 lagen Galtane Verhardende 

olie (zoals hierboven beschreven). 

 

met Galtane kleurige Olielak voor een zeer stevig resultaat  

 

1. breng zorgvuldig aan in een dunne laag. 

2. tussen de lagen lichtjes opschuren met een fijne korrel (180) 

3. tweede dunne lagen aanbrengen; meestal volstaan 2 lagen, 

maar voorzie een derde laag in zwaar belastte ruimtes.  

de lagen kruisen, dus  horizontaal én verticaal aanbrengen.  
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met Ultranature Hardwasolie (UN 258) (Wit, Grijs, Zwart, Notelaar of Kersen) 

 

1. Gekleurde hardwasolie gedurende 5 à 15 minuten nat-in-nat aanbrengen.  

2. Vervolgens met een niet-pluizende katoenen doek de overtollige olie verwijderen, zoniet bestaat de kans dat het 

blijft kleven.  

3. Na 24 uur een laag kleurloze hardwasolie aanbrengen (zoals hierboven beschreven) dit ter verzadiging en 

bescherming van het oppervlak. 

 

 

 ONDERHOUD 
 

 regelmatig vegen of stofzuigen 

 dweilen met water met een scheut Ultranature 651Plantenzeep of Galtane Allesreiniger (1 dop in   3 L lauw water)               

 opgelet,wacht voor de 1ste poetsbeurt 6 à 8 weken voordat je aan de slag gaat!  

 1 keer om de 4 à 6 weken dweilen met de Ultranature Vloermelk 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 Ultranature plantenzeep (met veel water 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.30min.de oppervlakte goed opdrogen. 

indien aangebracht met borstel of rol : na ongeveer 20 minuten napolieren met een vod.                     

bij sterke vervuilde vloeren : Ultranature 250 renovatie-olie met behulp van een Floorboy aanbrengen                                                                               

(zie hiervoor de technische fiche van onderhoudsolie) 

 

 

 

 

 


