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  NATUURLIJK KURK 
De basisgrondstof voor het vervaardigen van vloerkurktegels of 

klikvloeren in kurk, is de schors van de kurkeik. 

Alleen zorgvuldig gesorteerde kurkdelen worden gebruikt, afhankelijk van 

de gewenste tekening of look. 

Net als hout heeft kurk een aantal eigenschappen die perfect 

tegemoetkomen aan onze ecologische eisen, maar bovendien is kurk: 

▪ anti-statisch en anti-allergisch ; 

▪ makkelijk stofvrij te houden met een vochtig doekje ; 

▪ comfortabel en warm aanvoelend ; 

▪ mooi, met een natuurlijk uitzicht ; 

▪ doorgaans zelf te plaatsen ; 

▪ verschillende mogelijkheden  voor behandeling of kleuring ; 

▪ akoestisch dempend. 

 

 

 

  TYPES    
We bieden 2 legvormen aan, met elk hun sterke en kleine kantjes 

 

VLOERKURKTEGELS/VOLVLAKS TE VERLIJMEN  

formaat: 60 x 30 cm 

dikte:   4 mm 

 

• Ideaal voor een minimale opbouwdikte en bovendien geen 

noodzaak tot dilatatie of uitzettingsvoeg. Verlijmde kurktegels 

kunnen met andere woorden steeds doorgelegd worden en 

naadloos tegen dorpels en treden aangewerkt worden. 

• Een vlakke ondergrond is hier uiteraard een absolute vereiste, 

bekijk die dus even kritisch en gebruik egaline indien nodig. 

Verder kan je uiteraard perfect aan de slag op Fermacell 

vloerelementen. 

• Voor een correcte plaatsing gebruik je een aangepaste kurklijm en 

de juiste lijmkam. 

• Omdat bij deze plaatsingswijze sprake is van minimale naden en 

je de behandeling doet nà plaatsing, bescherm je de vloer ook 

extra goed tegen eventuele vochtinsijpeling. Als je dan ook nog 

kiest voor een vernislaagje, kan je deze perfect toepassen in de 

badkamer. 

• Omdat de kurktegels stevig verlijmd zitten aan de ondergrond 

bieden ze een optimaal akoestisch comfort. Daarnaast is kurk licht 

veerkrachtig, waardoor je gewrichten minder belast worden. 

• Te verkrijgen kurktegels in 15 verschillende structuren/tekeningen. 
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KLIKVLOEREN IN KURK/KURKLAMINAAT 

formaat: 30 x60 cm 

dikte:   10 mm  

 

• Door de handige klikverbinding zijn deze vloeren eenvoudig en erg snel geplaatst, zwevend op een vlakke ondergrond. 

Ze bevatten een akoestisch dempende onderlaag in kurk voor 

optimaal akoestisch comfort. 

• Door de houten drager waarop de kurklagen worden bevestigd, 

zijn ze echter niet geschikt voor vochtige ruimten als badkamer 

en sauna. Deze laag is vochtgevoelig. 

• Te verkrijgen in 6 verschillende structuren of tekeningen. 

 

   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 rond de 18°C zijn, liefst dag  

én nacht, relatieve luchtvochtigheid tussen de 35 en 65%. 

▪ De ondervloer moet droog zijn (max. vochtpercentage van  

3%), goed dragend (niet verend), zuiver en vlak. Indien  

plaatsing op vloerverwarming, moet deze minstens 24  uur op 

voorhand worden uitgeschakeld! 

Zorg voor een goede ventilatie.    

▪ 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 VLOERKURKTEGELS  

➢ Vloerkurk wordt verlijmd met contactlijm op waterbasis Fix. Dit houdt in dat zowel de ondergrond als de rugzijde van 

de kurktegels ingelijmd moeten worden. Het inlijmen van de kurktegels kan tot 48 uur op voorhand gebeuren. Breng 

de lijm aan met een kortharige roller op het volledige kurktegeloppervlak. De lijmlaag is droog als ze volledig 

transparant geworden is. 

➢ De kurktegels kunnen terug in de dozen bewaard worden na het inlijmen en als ze voldoende gedroogd zijn.  Om 

eventuele tintverschillen zo goed mogelijk te spreiden worden de kurktegels voldoende vermengd. Plaats de dozen 

steeds op hun zijkant, vrij van direct zonlicht. Let op dat je nooit een gelijmde zijde op gelijmde zijde legt of 

kurktegels terugplaatst in de doos voor de lijm overal volledig transparant geworden is. 

➢ Voor je start neem je best even de tijd om de legrichting te bepalen. Je kan de kurktegels plaatsen in halfsteens of in 

wildverband. Begin nooit met een volledige kurktegel tegen wand en voorzie enkele centimeters speling om 

afwijkingen op te vangen. Let ook op dat je aan de overzijde van de kamer niet eindigt met een te smalle strook, 

begin desnoods met een meer aangesneden kurktegel, zodat beide kamereinden een beetje gelijkmatig beginnen. 

➢ Het plaatsen van kurk gebeurt met een geschikte hamer (wit rubber hamer, slaghamer, kunststof hamer). Na het 

leggen wordt de kurktegel over de hele oppervlakte goed aangeslagen. 

▪ Kurktegels versnij je met een breekmes en een ijzeren lat. Snij steeds op de bovenzijde van de tegel. Nadien kan je 

de tegel probleemloos in twee breken. Uiteraard wordt steeds op een geschikte snijmat versneden (of minstens een 

stuk karton). 
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   PLAATSING CLICK PANELEN_ECO  

➢ Ook hier neem je best even de tijd om de legrichting te bepalen. Ook kliktegels kan je plaatsen in halfsteens of in 

wildverband. Bovendien controleer je best eerst of er geen aanpassingswerken nodig zijn aan deurlijsten en deuren. 

➢ Laat steeds voldoende ruimte aan de randen en andere elementen (dorpels, sanitaire leidingen …). Theoretisch laat 

je 1 mm aan alle zijden per meter klikvloer. Klikvloeren zitten op een houten drager (HDF) en moeten in alle 

richtingen kunnen ‘werken’ (uitzetten en krimpen). Begin ook nooit met een volledige tegel, maar versmal deze, zorg 

ervoor dat aan de overkant van de ruimte geen té smalle strook moet gebruikt worden. 

➢ Voorzie steeds een uitzettingsvoeg aan de deur. 

➢ De eerste rij panelen monteer je tegen afstandhouders aan. Je klikt de korte zijden in elkaar onder een hoek van 30°. 

➢ Verzagen kan met een handzaag, figuurzaag, tafelzaag of afkortzaag. 

➢ Het laatste paneel kan je inklikken met behulp van een ijzeren latje of fijne koevoet bv 

➢ Zoals eerder aangegeven, zorg er steeds voor dat je in verband werkt, werk nooit naad op naad! 

➢ Let op dat je bij het aanslaan niet te hard slaat en zo de tanden beschadigt 

 

 

 AFWERKING 
Voordat je aan de slag gaat met een behandeling, de vloer grondig stofzuigen. Zorg voor een borstel, idealiter een 

parketborstel aan je stang. 

 

       KLEURLOOS:  

 OLIE : Ultranature Hardwasolie of Galtane Verhardende olie 

1. (hardwas)olie aanbrengen op een beperkte oppervlakte (een 2 à 3m² per keer). Probeer steeds de 

naden/voegen van je kurktegels te volgen en even laten inwerken (een 5-tal minuten) 

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) 

4.  

VERNIS : Copperant Flora vernis voor een extra stevige afwerking (bv in badkamers) 

1. breng zorgvuldig aan in een dunne laag. 

2. tussen de lagen lichtjes opruwen met een scotch brite pad 

3. tweede en eventueel derde dunne laag aanbrengen op dezelfde manier, de lagen kruisen, dus  horizontaal 

én verticaal aanbrengen.  

     KLEURIG: 

OLIE+BEITS: Galtane Oliebeits en Verhardende Olie 

1. oliebeits dun aanbrengen, laten drogen en na 15min droog wrijven met een niet-pluizende katoenen doek. 

2. na 2 à 3 dagen afwerken met 2 lagen Galtane Verhardende olie (zoals hierboven beschreven). 

 

VERNIS:  Copperant Flora voor een extra stevig resultaat  

1. breng een eerste, gekleurde laag zorgvuldig en dun aan 

2. tussen de lagen lichtjes opruwen met een scotch brite spons 

3. tweede en derde dunne laag, ongekleurd aanbrengen; de lagen kruisen, dus  horizontaal én verticaal 

aanbrengen 

 

 

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

 

Na enkele jaren gaat uiteraard je vloer opnieuw behandeld moeten worden. Probeer dit goed op te volgen zodanig dat je 

niet àl te hard moet ingrijpen (lees dus dat er vlekken moeten worden verwijderd), schuren is nl quasi onmogelijk op kurk. 

 

 

 

 

 


