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 NATUURLIJK LINOLEUM/MARMOLEUM 
Marmoleum® Click is een laminaat van Marmoleum® op panelen van 
HDF en kurk. Met 23 kleuren zijn er vele mogelijkheden voor 
Marmoleum Click. Click wordt geleverd in 90 cm x 30 cm panelen en 30 
cm x 30 cm tegels 
Marmoleum linoleum bestaat uit natuurlijke grondstoffen en een 
duurzaam productieproces vormt hiermee een prima combinatie om 
tot een ecologische vloerbekleding te komen, mét gebruiksgemak voor 
de handige particuliere plaatser of  voor de aannemer die geen 
marmoleum in banen wenst te plaatsen. 
Wat onze gezondheid betreft : Marmoleum Click bevat geen 
weekmakers, omdat het geen kunststoffen bevat. De natuurlijke 
ingrediënten zorgen er voor dat bacteriën niet groeien en dat stof, door 
antistatische eigenschappen, eenvoudig weggehaald kan worden, 
gewoon even stofzuigen en reinigen met een vochtige doek/mop en 
wat plantenzeep. 
 

  PLAATSING  
• Maak bij voorkeur eerst een nauwkeurige plattegrond en een 

verdelingsplan. Gebruik tegels van één batchnummer en verwerk 
tegels van verschillende dozen door elkaar. 

 Een dilatatie is noodzakelijk als de te beleggen vloer langer of 
breder is dan 10 meter. De overgang tussen de vloerdelen wordt 
afgedekt met een dilatatieprofiel. Vloeren in twee afzonderlijke 
vertrekken worden eveneens gescheiden door een 
dilatatieprofiel. 

 Bij het uitpakken de dozen niet hoger dan vijf stuks opstapelen én 
deze even laten acclimatsieren alvorens aan de slag te gaan (2 tot 
3 dagen en in de winterperiode idealiter wat langer) 

 Zorg voor een omgevingstemperatuur van minimaal15° C en een 
relatieve luchtvochtigheid van circa 50-60% (denk er ook aan dat 
later, voor een optimale levensduur en je eigen gezondheid, dit ook 
de ideale luchtvochtigheidsomstandigheden zijn!).  

 Vloeren met oneffenheden van 2 mm per meter of meer moeten 
worden geëgaliseerd. 

 Start bij een houten ondervloer altijd eerst met het weghalen van 
oneffenheden. Dicht eventuele gaten en spijker of schroef 
losliggende delen vast. Mochten de planken sterke oneffenheden 
vertonen dan kan een 
osb worden aangebracht (win dan even advies in aangaande 
akoestische onderbreking! 

 Marmoleum click kan niet in vochtigeruimtes zoals de badkamer 
worden gelegd (de HDF is hier een té gevoelige factor en 
bovendien is elke naad een mogelijk insijpelingspunt). 
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 Benodigdheden voor installatie : hamer, decoupeerzaag (en/of 
cirkelzaag), boormachine, potlood, afstandsblokjes. Daarnaast is 
een aanslagblok, onmisbaar voor de installatie. Voor de 
installatie van de laatste rij is een kleine koevoet handig.  

 Belangrijk: de hele vloer dient tenminste 10 mm rondom vrij van 
de wanden gelegd te worden om werking van de 
vloerconstructie te kunnen opvangen. Deze afstand moet ook 
worden gehanteerd bij pilaren, verwarmingsbuizen, 
deurkozijnen en andere obstakels. 

 Start met de eerste rij panelen, waarbij het eerste paneel met de 
groef naar de wand wordt geplaatst. De messing van het eerste 
paneel blijft zowel op de kopse zijde als op de lengterichting 
zichtbaar. 

 Om de installatie van de eerste twee rijen te vereenvoudigen adviseren wij om deze rijen in eerste instantie vrij van 
de wand te installeren en dan terug op z’n plaats schuiven tegen de afstandhouders (10mm) aan van zodra je goed 
“op weg” bent.  

 Bij de eerste rij dienen de panelen alleen aan de kopse kant in elkaar geklikt te worden. Dit kan eenvoudig door het 
te klikken paneel schuin omhoog te houden en het tegen het 
andere paneel te drukken, zodat de naad sluitend is. Laat 
vervolgens het te klikken paneel zakken, zodat de verbinding 
ontstaat. Klik op deze manier alle panelen van de eerste rij in 
elkaar. Bij de tweede en opvolgende rijen dienen de panelen 
zowel aan kopse kant als in de lengterichting aan elkaar geklikt 
te worden.  

 Voor de laatste rij heb je de koevoet nodig als hulp om zo het 
de panelen aan te trekken in de laatste groef. Wees hiermee 
wat voorzichtig bij verse pleister of pas geschilderde muren. 
 

 ONDERHOUD 
 
 Investeer in een schoonloopzone bij alle toegangen. Tot 80 % van vuil dat in 

een gebouw terechtkomt, wordt  binnengebracht via de schoenen. Gebruik 
daarom aan de ingang een deurmat die groot genoeg is en van een 
behoorlijke kwaliteit. Vergeet niet deze tapijten/deurmatten regelmatig 
schoon te maken. 

 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 minstens 3 dagen, idealiter een 

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

water), als extra “voeding” voor je linoleum. 
 NOOIT met detergenten kuisen, die gaan je oppervlakte te hard ontvetten! 
 vlekken verwijderen met onverdunde Ultranature plantenzeep (met veel water naspoelen). Probeer deze te 

verwijderen van zodra je ze opmerkt en niet t lang te wachten.  
 


