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Uitleg over de werkzaamheden van een kunstmatig verouderde parketvloer op een 
steenachtige ondervloer:

Tijdens de start van de werkzaamheden zal de ondervloer worden voorzien van een hechtprimer. Na het drogen 
van de primer kan de tussenvloer worden verlijmd aan de ondervloer. De tussenvloer dient als spijkerbare 
ondervloer voor de uiteindelijke parketvloer. Na het drogen van de lijm kan de tussenvloer vlak worden geschuurd. 
Eventuele oneffenheden in de ondervloer kunnen op deze manier worden uitgevlakt.

Als de tussenvloer voldoende is voorbewerkt, dan kan er een start worden gemaakt met het uitmeten van de 
stroken of het patroon. In beginsel wordt de parketvloer aan alle kanten uitgemeten voor een zo logisch mogelijke 
start. Na het bepalen van de startlijn wordt, afhankelijk van de keuze, de afstand van de band bepaald en afgetekend. 
Het leggen van de parketvloer kan nu gaan beginnen. De parketstroken zullen door middel van verlijming en verna-
geling aan de tussenvloer worden bevestigd. Voor het vernagelen van de parketstroken worden zeer dunne nagels 
gebruikt die slechts 0,6 mm dik zijn. 
Afhankelijk van de keuze zal de band opnieuw worden afgetekend na het leggen van het patroon. 
Na het aftekenen kan de band worden uitgezaagd. Na het opruimen van het zaagafval en het stofzuigen wordt er 
begonnen met het netjes in verstek zagen van de band. De band wordt eveneens verlijmd en vernageld. 
Afhankelijk van de keuze wordt de band pasgezaagd tegen de bestaande plinten.

Afhankelijk van uw keuze worden er vóór het afwerken van de vloer plinten geplaatst op de vloer. De plinten 
zullen netjes in verstek worden gezaagd en aan de bovenzijde en in de hoeken netjes worden afgekit. Omdat de 
plinten zijn voorgelakt en omdat er een acrylaatkit wordt gebruikt bij het afkitten, wordt er geadviseerd om de 
plinten af te werken met één laagje verf. Dit is om te voorkomen dat de kit op termijn zwart zal kleuren door vuil 
en/of stof en het draagt bij aan een strak eindresultaat.

Nadat de legwerkzaamheden zijn afgerond, wordt alles opgeruimd en gestofzuigd. Na het stofzuigen is de vloer 
klaar voor de eindafwerking. 

Afhankelijk van de keuze wordt de vloer met een olie-, lak- of olie- en lakafwerking behandeld.
Bij een olieafwerking wordt er 1 laag olie aangebracht. I.v.m. het drogen van de olie is het van belang dat de vloer 
24 uur, na oplevering van de werkzaamheden, niet wordt belopen. Na de droogtijd kan de vloer voorzichtig, zonder 
schoenen, worden belopen. 
Bij een lakafwerking zullen er 3 laklagen worden geplaatst. Bij de laatste laag is het van belang dat de vloer 24 uur, 
na oplevering van de werkzaamheden, niet wordt belopen. 
Na de droogtijd kan de vloer voorzichtig, zonder schoenen, worden belopen. 
Bij een olie- en lakafwerking dient er ook 24 uur te worden gewacht, voordat de lak op de olie kan worden 
aangebracht. De lak zal in 2 lagen worden aangebracht. Bij de laatste laag is het van belang dat de vloer 24 uur, na 
oplevering van de werkzaamheden, niet wordt belopen. Na de droogtijd kan de vloer voorzichtig, zonder schoenen, 
worden belopen. In alle gevallen dient het onderhoudsadvies, dat u bij oplevering ontvangt, te worden opgevolgd.


