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Belangrijke informatie
• De vloer moet minimaal 24 tot 48 uur voor het leggen acclimatiseren in de ruimte waar de  

installatie zal plaatsvinden
• In grotere ruimtes moet de vloer in kleinere delen met uitzettingsvoeg worden gelegd
• De afstand tot muren en andere permanente bouwelementen (zoals pilaren en keukeneilanden) 

moet ongeveer 5 mm bedragen
• Plaats nooit zeer zware meubelstukken, zoals keukeneilanden/kasten, bovenop de vloer
• Het binnenklimaat moet een temperatuur tussen 15-23°C en een relatieve luchtvochtigheid  

tussen 30-60% hebben
• Volg altijd de eisen en specificaties van de vloerfabrikant met betrekking tot de voorbereiding  

van de ondervloer

1. Startdriehoeken maken

2. Opmeten van de ruimte

Bepaal de muur waar u de installatie wilt beginnen 
Markeer het midden van de ruimte.

Neem B-stroken en A-stroken 
en plaats ze zoals hierboven 
aangegeven.

Belangrijk! Het aantal stroken 
varieert naargelang de breedte 
van de gebruikte stroken.

Plaats de stroken nauwkeurig 
en in de volgorde van de num-
mers op de stroken. Controleer 
na elke strook die wordt toege-
voegd zorgvuldig de voegen 
tussen de stroken.

Belangrijk! Er mag geen 
uitstekende rand voelbaar zijn!

Zaag de driehoek volgens de 
aangegeven rode lijn. Afhan-
kelijk van het soort zaag dat u 
gebruikt, kan het zinvol zijn de 
driehoek te demonteren alvo-
rens te zagen.

Belangrijk! Bewaar het over-
schot (onder de lijn) voor de 
installatie van de laatste rij.
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3. Het aantal Driehoeken berekenen

4. Begin met het leggen van de vloer

Leg de driehoeken met de lange zijde naar de 
beginmuur toe. Plaats de punt van de middelste 
driehoek precies op de hartlijn. Zorg ervoor dat 
de ondervloer vooraf is gelegd en dat de hart-
lijn zichtbaar blijft.

Belangrijk! Gebruik uitzettingswiggen voor de 
uitzettingsvoeg.

5. Voltooien van de startrij

Zaag nu de afstanden C-D en E-F van de over-
gebleven driehoek(en), en plaats deze.

Belangrijk! Indien u een oneven aantal drie-
hoeken heeft berekend en voorbereid, leg de 
buitenste twee driehoeken opzij. Indien u een 
even aantal driehoeken hebt gemaakt, leg dan 
één opzij.

Meet de afstand tussen de 
twee rechte lijnen, uitgaande 
van de hoeken van de stroken.

Deel dit getal door twee: dit is 
de X-maat.

Teken de hartlijn. Begin in het 
midden van de ruimte. 

Bereken het aantal benodigde 
startdriehoeken met de formule 
hiernaast.

Trek de lijn evenwijdig met de 
X-maat als afstand.

Belangrijk! Rond naar boven 
af naar het volgende volledige 
getal.
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Patroon verder leggen

De planken worden met behulp van het 5Gi 
systeem aan elkaar bevestigd. Om een nieuwe 
strook te bevestigen, gebruikt u een rubber hamer.

Gebruik een rubberen hamer en klop lichtjes op 
het 5Gi systeem om de korte kant te verbinden. 
Begin in de hoek en werk naar het einde van de 
strook toe.

Plaats A-stroken om alle driehoeken met el-
kaar te verbinden. De verbindingen tussen de 
A-strook en de driehoek moeten zorgvuldig 
worden gecontroleerd. Er mag geen uitstekende 
rand voelbaar zijn!

Zaag het meest linkse stuk zo af dat het in de 
kamer past, rekening houdend met een uitzet-
tingsvoeg. Controleer aan de hand van de groe-
ne lijn of de vloer recht ligt. Herhaal die meting 
met de liniaal stapsgewijs gedurende het hele 
proces. Eventuele afwijkingen moeten worden 
gecorrigeerd (zie onderstaande schema’s).
Controleer aan de hand van de groene lijn of de 
vloer recht ligt.

Plaats nu B-stroken en zaag het meest rechtse 
stuk op maat.
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Vloer rond radiator/verwarmingsbuizen leggen

Boor gaten die twee keer zo groot zijn als de 
diameter van de leidingen. Verwijder een stuk 
van de strook met een hobbymes of een zaag. 
Leg de strook aan één kant van de buizen en 
het verwijderde stuk aan de andere kant.

Wanneer in een hoek plaatsen niet mogelijk is

Verwijder het vergrendelelement volgens de 
afbeelding. Gebruik een geschikte lijm om de 
stroken met elkaar te verbinden. Vastdrukken en 
wiggen tussen de gelijmde strook en de muur 
plaatsen.

Het leggen van de laatste rij

Deze afwisselende plaatsing van A-stroken en 
B-stroken wordt door de hele ruimte voortgezet. 
Het is belangrijk om regelmatig te controleren of:
• alle expansiewiggen op hun plaats blijven
• alle voegen gesloten zijn en de stroken in 

elkaar vergrendeld zijn
• de hartlijn nog aangehouden wordt
• de bovenkanten van de stroken in één lijn 

recht blijven en loodrecht op de hartlijn staan

Belangrijk! Meet ongeveer elke vijfde rij.

Overtollige stukken van de startdriehoeken:
Haal het overtollige materiaal van de startdrie-
hoeken uit elkaar. Gebruik het om de tussen-
ruimtes naar de afwerkmuur te dichten. Gebruik 
de reststukken van de stroken 1, 2 enz. achter-
eenvolgens en zaag ze indien nodig op maat.
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Gebruik van de vloer
Nadat de vloer geïnstalleerd is, kan hij direct gereinigd en in gebruik genomen worden.

Vloerverwarming opstartprotocol: Minstens 72 uur na het plaatsen van de Rigid Click-vloer kan de  
watertemperatuur in stappen worden opgestart, elke dag maximaal 1° C erbij, tot 27° C.

Reiniging na plaatsing: De vloer kan gereinigd worden door middel van vegen, zuigen of vochtig 
afnemen van de vloer met producten van James (www.james.eu). Agressieve en vlekkende stoffen 
direct verwijderen van de vloer.

Scratchnomore.nl: Breng de juiste bescherming aan onder meubelen. Onder meubelen dienen 
zachte doppen te worden aangebracht. Maak geen gebruik van vilt. Onder vilt kan zich vuil ophopen 
wat krassen kan maken op uw vloer. Voor meer informatie kijkt u op www.scratchnomore.nl.

Inloopmat: zorg voor een goede inloopmat, dit voorkomt veel vuil op de vloer. Neem contact met 
ons op voor meer advies.

Onderhoud
De Belakos vloeren staan bekend om hun hoogwaardige, duurzame kwaliteit en fraaie uitstraling. 
Om deze uitstraling te behouden is het raadzaam dat u uw vloer op de juiste wijze behandelt.  
Voor het beste resultaat adviseren wij de producten van James (www.james.eu).

Omdat The Rigid Click vloeren net als onze PVC-vloeren voorzien zijn van een slijtvaste PU-toplaag,  
kunt u gebruikmaken van het onderhoudsadvies voor PVC-vloeren. 

Dit onderhoudsadvies is via onze website te downloaden, hier kunt u lezen hoe en met welke  
middelen u uw Belakos-vloer in topconditie houdt: www.belakos.nl.

Belakos
De Blokmat 15 
8281 JH  GENEMUIDEN
www.belakos.nl   
info@belakos.nl 
+31 (0)38 38 54 622


