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Uitleg over de werkwijze van een lamelparketvloer gelegd op een  
cement-/gipsgebonden werkvloer:

Alvorens de werkzaamheden kunnen worden gestart, wordt het lamemparketvloer voortijdig bij u bezorgd. De 
levering zal in ieder geval 48-uur voor het leggen ervan ingepland worden. Het is voor de lamelparketvloer van 
belang dat het in de te beleggen ruimten kan acclimatiseren. Het is daarbij van belang dat het lamel in het midden 
van de ruimte komt te liggen met een minimum temperatuur van 18 °C.

Bij de start van de werkzaamheden zak de cement-/gipsgebonden ondervloer in de eerste instantie voor de laatste 
maal op restvochtgehalte en temperatuur worden gecontroleerd.  Als de waarden in orde zijn, dan kan er een start 
worden gemaakt met het leggen van de tussenvloer. Om te voorkomen dat er restvocht uit de werkvloer in de 
laminaatvloer kan trekken, wordt er een dampdichte folie gelegd. Door de banen folie aan elkaar te tapen ontstaat 
er een vochtscherm waar geen vocht doorheen kan trekken. Hierna de tussenvloer, die een geluids- en 
warmte-isolerende en een egaliserende functie heeft, worden gelegd. 

Als de ondergrond voldoende is voorbereid, dan kan er een start worden gemaakt met het uitmeten van de 
laminaatvloer. In beginsel wordt het laminaat aan alle kanten uitgemeten voor een zo logisch mogelijke start. 
Na het bepalen van de startlijn wordt er aan de langste wand begonnen met het leggen van de lamelparketvloer. 
De stroken zullen door middel van een klikverbinding met elkaar worden verbonden, lijm zal hiervoor niet nodig 
zijn. Op deze manier wordt de totale vloer gelegd. 

Bij het gereedkomen van de legwerkzaamheden zal er tussen de parketvloer en de wand een opening achter- 
blijven. Het wordt aanbevolen om dit af te werken met bijvoorbeeld een plint en/of een afdeklat. Als u heeft 
gekozen om deze optie door Luxoket te laten verzorgen, dan zullen wij zorgdragen voor een strakke afwerking 
die goed aansluit op uw vloer. Afhankelijk van uw keuze zullen wij na het monteren van MDF-plinten, de bovenzijde 
en in de hoeken afkitten. Hiervoor maken wij gebruik van een acrylaatkit. Doorgaans zijn de plinten voorgelakt. 
Volgens de regels zou het wenselijk zijn om de plinten nog eenmaal te voorzien van een laagje lak. Vooral voor de 
aangebrachte kit wordt er aanbevolen om dit te doen. Wanneer u heeft gekozen voor een systeemplint, dan zal 
kitten en schilderen overbodig zijn.

Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, dan wordt al het afval opgeruimd. Hierbij zal het afval worden gescheiden 
in papier/karton, plastic en restafval zodat u dit gemakkelijk bij de plaatselijke afvalverwerker kan aanbieden. 
De vloer zal ten slotte worden gestofzuigd en u kunt heerlijk genieten van uw nieuwe lamelparketvloer.

Als onderhoud willen we u aanbevelen om zoveel mogelijk gebruik te maken van stofzuigen/stofwissen. Indien u de 
vloer nat zou willen afnemen, doet u dit dan met een lichtvochtige uitgewrongen dweil i.c.m. de neutrale 
lamelparket reiniger. U ontvangt van ons een geschikt reinigingsmiddel bij de oplevering van de nieuwe lamelvloer. 
Tevens wordt er aanbevolen om meubilair te voorzien van viltbeschermers en het plaatsen van een goede 
schoonloopmat. Dit alles ter bescherming van uw lamelparketvloer voor een zo lang mogelijk plezier ervan.


