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B&B SAMENGESTELDE VOORGEOLIEDE PARKET
Stevig en stabiel
Berg & Berg is uitermate stabiel en vormvast door zijn
drielagige samenstelling met een totaaldikte van 14 mm. 01/01/
De tussenlaag bestaat enkel uit kwartiers gezaagd Noords 2012
Grenen. Doordat dit hout langzamer gegroeid is en de
jaarringen netjes recht naast elkaar liggen, wordt een nog
grotere stabiliteit verkregen.
Gemakkelijk in plaatsing en onderhoud
Berg & Berg kan vlot worden geplaatst gezien de grote
afmeting (lengte 2,39 m en breedte 19,5 cm) en het
vernuftige kliksysteem.
De parketvloer kan bovendien perfect 'zwevend' geplaatst
worden (verlijmd in tand-en groef), alsook volvlaks verlijmd
(met bv. onze Ecosimp lijm) en op vloerverwarming,
Vlasvilt of Pavadek 8 mm zijn bij zwevende plaatsing ideale
geluidsdempende onderlagen.
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laat de vloerdelen acclimatiseren in de ruimte van plaatsing gedurende 48uur in ongeopende verpakking
zorg steeds voor een normale omgevingstemperatuur (ca. 18°C) en luchtvochtigheid (tussen de 50 en 60%)
voor-tijdens en na plaatsing; dit draagt zeker bij tot een mooie en stabiele vloer.
vermijd tijdens de plaatsing grote, plaatselijke temperatuurverschillen door bv. het aanmaken van een open
haard of sterk zonlicht door de ramen.
de ondergrond dient stofvrij, droog en gelijkmatig te zijn. Niveauverschillen vanaf 2mm over een ruimte van
meer dan 1m², dienen correct te worden opgevangen.
bij plaatsing op een chape, dien je rekening te houden met een maximaal vochtgehalte van 2%, op een
anhydrietchape 0.5%. voor toepassing bij een vloerverwarming, consulteer jebest je systeemleverancier!
bij zwevende plaatsing, zorg je er voor dat de Soundfelt van Isovlas, niet overlappend wordt gelegd.
bij volvlakse verlijming de instructies volgen van de fabrikant enindien gewenst een primer gebruiken.
voorzie tussen de vloer en de muur of elke andere doorvoer, een ruimte van ca. 10 à 15mm, zodat het hout
natuurlijk kan werken; hiervoor kan je gebruik maken van afstandsblokjes.
voorzie een uitzettingsvoeg aan deuren en bij kamerafmetingen > 15m in de lengte en >9m inde breedte.
WAT HEB JE NODIG?
rubberen hamer-klophout-winkelhaak-decoupeerzaagmeter-potlood
Ecosimplijm+kam of T+G lijm en vilt/pavadek

Hout is bij uitstek een natuurproduct en elke plank is bijgevolg een unicum. Daarom is het van belang om de
geleverde partij goed te verdelen alvorens te beginnen met plaatsen.
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de eerste rij: de volgorde bij het plaatsen van een vloer, is vergelijkbaar met het beschrijven van een blad
papier: je begint in de uiterst linkse hoek, achteraan in deTFruimte en werkt naar rechts toe. Groef van de plank
BT-rij correct is uitgelijnd, de rechtheid van je vloer
naar de muur toe gericht. Zorg er goed voor dat deze eerste
hangt hier van af! Werk met afstandsblokjes tussen vloer en muur of andere doorvoeren zoals buizen.
volgende rijen: de afstand tussen plankaansluitingen van01/01/
opeenvolgende rijen, dient minimaal 60cm te zijn ;
sluit voorzichtig de planken tand-groef op elkaar aan, door
gebruik te maken van het hardhouten blokje
2012
tussen hamer en plank (nooit rechtstreeks met een hamer op de planken tikken!).
verwijderen van een plank: verwijderen van een plank kan enkel als de lijm nog niet is opgedroogd. Hef de
plank lichtjes op om deze voorzichtig te verwijderen.
de laatste rij wordt netjes op maat gezaagd en op z’n plaats geholpen met een winkelhaak.
verwijder zo snel mogelijk alle afstandsblokjes als je klaar bent met de plaatsing.

BERG & BERG WERD REEDS MET FAXE NATUUROLIE VOORBEHANDELD




verwijderen het natuurlijk uiterlijk én aanvoelen van het hout blijft behouden.
gemakkelijk in onderhoud
het oppervlak van het hout blijft dampopen

BEHANDELEN VAN PAS GEPLAATSTE BERG & BERG VLOEREN
1.
2.
3.
4.
5.

de ondergrond stofvrij maken en erop toezien dat de omgevingstemperatuur minstens 18°C bedraagt
Faxe Onderhoudsolie goed schudden voor gebruik, witte olie al roerend uitgieten in een emmer
breng een kleine hoeveelheid Faxe Onderhoudsolie aan op de vloer en masseer met een wit pad zorgvuldig
inmasseren totdat het oppervlak verzadigd is en geen olie meer kan opnemen. Werk armlengte breed.
na 10 à 15 minuten het hout zorgvuldig helemaal droog wrijven met een olie absorberende doek (bijvoorbeeld
witte katoenen doek) of vilten padjes. Er mag geen oliefilm op het hout achterblijven.
Faxe Onderhoudsolie kan ook machinaal aangebracht worden met een Floorboy; indien gewenst kan je deze
machine bij ons huren; de werkwijze is ongeveer hetzelfde als manueel aanbrengen.

Na 4 tot 8 uur bij 20°C mag je de vloer al voorzichtig betreden, best daags nadien bij manueel behandelde vloeren.
De eerste 3 dagen mag het hout niet vuil of nat worden.Golfkarton beschermt je vloer als hij toch belopen wordt..
ONDERHOUD VAN MET FAXE GEOLIEDE VLOEREN
Normaal onderhoud

regelmatig vegen of stofzuigen

dweilen met Faxe Vloerzeep (natuur, wit) in de verhouding 1:20 warm water

niet poetsen de eerste 10 dagen na de behandeling met Faxe Onderhoudsolie
Grondige onderhoudsbeurt in combinatie met onderhoudsolie

Faxe Intensiefreiniger in een verhouding van 1:20 mengen met warm water - de oplossing op de sterk
vervuilde oppervlakken aanbrengen en gedurende een twintigtal minuten laten inwerken -afspoelen met
schoon water - volledig laten drogen.

Faxe onderhoudsolie (natuur, wit) aanbrengen. Ook hier weer overtollige olie afvegen en de vloer na de
behandeling enkele dagen sparen.
let op : met olie doordrenkte vodden zijn zelfontvlambaar! Buiten open laten drogen of onder water
dompelen! Nooit achteloos op een hoopje gooien!

