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Uitleg over de werkwijze van een zwevend gelegde multiplanken vloer:

Bij het maken van een keuze voor het verleggen van een nieuwe parketvloer heeft u ervoor gekozen om deze 
zwevend te laten leggen. Hetgeen betekent dat de nieuwe vloer op een tussenvloer gelegd wordt en niet zal 
worden verlijmd met de ondergrond. Om het wel tot 1 geheel te maken zullen de planken onderling, middels het 
mes- en groefverbinding, met elkaar worden verlijmd.

In de eerste instantie zal de ondergrond worden geïnspecteerd op eventuele onvolkomenheden en zal de onder-
grond worden gestofzuigd. Hierna kan de gekozen tussenvloer worden gelegd. 

Zodra de ondergrond voldoende is voorbewerkt en de tussenvloer is gelegd, dan kan er een start worden 
gemaakt met het leggen van de parketvloer. In beginsel zal de vloer zo goed mogelijk worden uitgemeten, voor een 
zo logisch en efficiënt mogelijke start. D.m.v. mes- en groefverlijming zullen de parketplanken met elkaar worden 
verbonden tot de volledige vloer is gelegd.

Bij het gereedkomen van de legwerkzaamheden zal er tussen de parketvloer en de wand een opening achterblijven. 
Het wordt aanbevolen om dit af te werken met bijvoorbeeld een plint 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 de plinten aan 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. 

Afhankelijk van de keuze van afwerking wordt de vloer in drie fasen geschuurd. Eerst wordt het grote vlak 
geschuurd, waarbij de randen apart worden geschuurd. Tussen de schuurwerkzaamheden door wordt de vloer, 
indien noodzakelijk, opgevuld. Het vullen wordt gedaan d.m.v. een papje van schuurstof van de vloer i.c.m. een 
speciaal soort lijm. Als het vulsel voldoende is gedroogd, dan kan de vloer voor de laatste keer worden geschuurd. 
Als de schuurwerkzaamheden zijn afgerond, die nagenoeg stofvrij worden uitgevoerd, dan wordt de vloer gepo-
lijst om een glad en streeploos resultaat te krijgen. Wederom zullen de randen en hoekjes apart worden gepolijst. 
Afhankelijk van uw keuze kan de nieuw gelegde parketvloer nu in 2 fasen worden geborsteld. Na alle bewerkingen 
wordt de nieuwe parketvloer voor de laatste maal gestofzuigd. Na het stofzuigen is de vloer klaar voor de eindaf-
werking. Indien u heeft gekozen voor een reeds in de fabriek afgewerkte vloer, dan is het ter plaatse schuren en 
afwerken van de vloer overbodig. U kunt in dit geval, na het drogen van de lijm, direct gebruikmaken van uw nieuw 
vloer.

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.


