
Click vinyl plank – Gebruiksaanwijzing 
 

TOEPASBARE OPPERVLAKTES : 

Enkel binnenshuis .  Op poreuze of oppervlaktes met textuur, gelamelleerde vaste vloeren, houten vloeren met fineer.   

Op droge, propere, herstelde beton (moet zeker 60 dagen uitgedroogd zijn).  Alle oppervlaktes moeten proper en stofvrij zijn!   

Kan geplaatst worden op thermisch verwarmde vloeren.  De contacttemperatuur mag niet meer bedragen dan 27 °C.  Tijdens,  

en tot 3 dagen na plaatsing, mag de kamertemperatuur niet hoger zijn dan 18°.  Daarna mag deze tot 5°C per dag verhoogd worden. 
 

NIET TOEPASBARE OPPERVLAKTES : 

Niet op extreem ruwe, oneffen oppervlaktes of vloeren met vast tapijt.  Niet op oppervlaktes die zeer vochtig  kunnen worden of 

oppervlaktes met vochtig beton of in een sauna.  Plaats het product niet op oppervlaktes die langdurig in het zonlicht staan. 
 

VOORBEREIDING : 

De vinyl planken moeten voor installatie geklimatiseerd worden aan de kamertemperatuur gedurende 48u (ongeveer 20 graden Celsius).  

Gelieve de planken na te kijken op beschadigingen vóór het installeren.  Controleer of dat de aangekochte planken hetzelfde batch- en 

referentienummer hebben, en dat de aangekochte hoeveelheid voldoende is om de taak te vervolledigen.   

Verwijder lijm- en afvalrestanten van de voorgaande vloer. 

Nieuw aangelegde betonvloer moet zeker 60 dagen gedroogd zijn alvorens de vinyl planken erop te leggen.  Op houten vloeren  

wordt een ondervloer met multiplex- of OSB-platen vereist.  Alle nagelkoppen moeten volledig onder de oppervlakte geklopt zijn.   

Alle losse planken dienen vastgenageld te worden.  Oneffen planken, gaten en scheuren in de planken moeten geschuurd,  

effen gemaakt of opgevuld worden. Indien de vinyl planken over bestaande tegels gelegd worden, maak dan gebruik van een  

nivellerend egalisatie-cement-product om de vloervoegen en andere oneffenheden weg te werken.  

Kortom: alle vloeren moeten afgedicht, glad, proper, was-, olie-, stof- en vetvrij zijn alvorens de installatie te beginnen. 
 

AANGERADEN : 

Het is steeds aangeraden om een extra ondervloer te gebruiken.  Een ondervloer met de correcte densiteit, speciaal ontworpen voor  

click vinyl planken.  Onopgemerkte ruwheden of oneffenheden kunnen namelijk leiden tot eventueel een versnelde slijtage van het 

vloeroppervlak of het kliksysteem !  Dergelijke ondervloer is o.a. isolerend en geluiddempend.   

Informeer u dus grondig bij uw verdeler, hij helpt u ongetwijfeld met alle nodige info  !  
 

BENODIGDHEDEN : 

Breekmes en/of laminaatsnijder, kaleerblokjes, potlood, plakband, een aantrekijzer en rubberen hamer, veiligheidsbril en meter. 
 

PLAATSING : 

Plaats de ondervloer strook per strook naarmate de vordering van de plaatsing van de vinyl-planken.  Open steeds 3 dozen en meng 

zodoende de planken door elkaar tijdens de plaatsing.  Plaats de eerste plank met de lip gericht naar de muur in de hoek.   

Behoud een opening (uitzetvoeg) van 8-12 mm tussen de muur en de vloer.   

Maar hiervoor gebruik van de kaleerblokjes.  Hanteer deze zelfde afstand over de volledige lengte van de muur.  (Afb. 1) 

Om de tweede plank met de eerste vast te klikken: steek het uiteinde van de lip in de groef van de eerste plank onder een hoek van  

15-20 graden.  De planken klikken in elkaar wanneer men deze laat zakken.  Vervolledig verder de eerste rij en zorg ervoor dat de  

randen telkens perfect in elkaars verlengde liggen en dat de uitzetvoeg steeds goed wordt aangehouden.  (Afb. 2) 

Nadat de laatste volledige plank bereikt is, plaats de laatste plank in de lijn van de reeds geplaatste planken, draai ze 180 graden met  

de patroonkant omhoog.  Meet, markeer en snij of zaag de plank op lengte.  Klik deze dan ook vast zoals voorheen vermeld. (Afb. 3). 

Start de volgende rij met het overgebleven deel (best minstens 20 cm lang) van de laatste plank uit de vorige rij. (Afb. 4) 

Tip :  Het is sneller een rij planken samen te klikken in elkaars verlengde om nadien de volledige rij vast te klikken in de voorgaande rij.   

Om de tweede rij te beginnen, plaats de eerste plank op de ondervloer.  Om de tweede plank met de eerste vast te klikken, steek het 

uiteinde van de lip in de groef van de eerste plank onder een hoek van 15-20 graden.  De planken klikken in elkaar wanneer men ze laat 

zakken.  Zorg er opnieuw voor dat de randen schoon in elkaars verlengde  liggen.   Zorg ervoor dat de voegen tussen de planken zo dicht 

mogelijk zijn.  Ga verder tot de tweede rij vervolledigd is.  Om de tweede rij met de eerste vast te klikken, hef en druk de zijlip in de 

zijgroeve van de eerste rij planken, en dit  onder een hoek van 15-20 graden.  Laat deze zakken totdat ze vastklikken.   

Check zorgvuldig dat de randen steeds mooi aansluiten.  (Afb. 5) 

Indien de voegen niet volledig dichten, kan eventueel het aantrekijzer en de rubberen hamer hiervoor gebruikt worden.  Doch enkel 

indien er voldoende aandacht is om het tand- en groefsysteem niet te beschadigen !!   



Om de laatste rij vast te maken: plaats een plank boven op de voorlaatste rij.  Plaats een andere plank ondersteboven en gebruik deze als 

een lat, met de lip tegen de muur gericht, op de plank die gemeten moet worden.  Meet en snij of zaag af op lengte.  

Vergeet niet kaleerblokjes te gebruiken tussen de muur en de plank. (Afb. 6) 
 

Nabij deurkassementen en –omlijstingen, en rond chauffagebuizen, is er ook uitzettingsruimte nodig.   Meet en snij of zaag de plank af op 

de gewenste lengte.  Plaats de plank naast de plaats waar deze uiteindelijk moet komen. Meet en markeer de plaatsen waar de uitsnedes 

moeten gebeuren, voer deze uit en installeer de plank op z’n plaats. (Afb. 7) 

Deurkassementen en –omlijstingen kan men inkorten door met een zaag de gewenste hoogte weg te zagen zodat de planken er schoon 

kunnen onder geschoven worden. (Afb. 8) 
 

ONDERHOUD : 

Veeg regelmatig stof, zand, kiezelsteentjes of dergelijk vuil van de vloer.  Gebruik een vochtige doek of vod om het vuil of voetafdrukken 

te verwijderen, maar vermijd dat de vloer té nat wordt (slipgevaar !).  Wanneer er gemorst wordt, dient dit onmiddellijk opgekuist te 

worden.  Vermijd het gebruik van een natte microvezel-dweil. Gebruik nooit boenwas, vernis, corrosieve reinigings- en boenmiddel, daar 

deze de glans van de planken kan aantasten.  Gebruik nooit een stoomreiniger !  Voor het regulier onderhoud: gebruik zuiver water, 

eventueel met een onderhoudsproduct speciaal voor vinyl vloeren die PH-neutraal is. 

Naaldhakken en huisdieren met lange nagels kunnen de vloer beschadigen.  Gebruik vloerglijders onder meubelpoten.  Bureaustoelen 

staan best op een kantoormat.  Gebruik een deurmat aan de deuren.  Vermijd dat de vloer aan zonlicht blootgesteld wordt voor een 

lange periode, dit bv. door gebruik te maken van gordijnen.  Houd een paar planken bij in reserve voor het geval er ooit beschadigingen 

zouden voorkomen.  Deze kunnen vervangen worden door een professionele vloerder. 
 

GARANTIE : 

De garantie houdt enkel het vervangen, of de terugbetaling, van de vinyl vloer in.  Deze is niet van toepassing op werkuren van de 

plaatsing, noch van het afbreken ervan, noch op eventuele extra kosten opgelopen tijdens beschadigingen, enz. …   

De garantie is tevens niet geldig op beschadigingen opgelopen tijdens het plaatsen of n.a.v. slecht onderhoud. 
 

15 JAAR RESIDENTIELE GARANTIE : 

Onze 15 jaar beperkte residentiele garantie  start op de dag van de aankoop van de vinyl planken.  Dit houdt in dat de planken vrij  

van beschadigingen zijn tijdens de productie, en gedurende deze periode (15 jaar) niet zullen verslijten.  Dit op voorwaarde dat de 

installatie ervan gebeurd is volgens de gebruiksaanwijzing die in iedere verpakking  bijgesloten zit, én dit door een erkende  

professionele plaatser/vloerder.  
 

5 JAAR COMMERCIELE GARANTIE : 

Onze 15 jaar beperkte residentiele garantie  start op de dag van de aankoop van de vinyl planken.  Dit houdt in dat de planken vrij  

van beschadigingen zijn tijdens de productie, en gedurende deze periode (15 jaar) niet zullen verslijten.  Dit op voorwaarde dat de 

installatie ervan gebeurd is volgens de gebruiksaanwijzing die in iedere verpakking  bijgesloten zit, én dit door een erkende  

professionele plaatser/vloerder.  
 

SCHADECLAIM : 

De garantie is enkel van toepassing op de originele koper en een bewijs van betaling is nodig voor alle schadeclaims.   

De garantie wordt proportioneel berekend op basis van de tijdsduur van wanneer de vloer geïnstalleerd werd.  Indien u wenst een 

schadeclaim onder garantie aan te vragen, gelieve dan de bevoegde dealer te contacteren waar u het product aangekocht heeft. 

 

 


