
Installatievoorschriften 
The Rigid vloeren



1. Opslag en transport
Zorg ervoor dat het materiaal op een vlakke en stevige ondergrond, plat en in nette stapels  
opgeslagen en vervoerd wordt. Materiaal niet opslaan in een zeer koude ruimte (minder dan 2°C)  
of warme (meer dan 40°C) of vochtige omgeving.

48 h 15 - 20 oC

2. Vóór installatie
Controleer het product: Komen de kleuren overeen met bestelde kleuren, zijn de hoeveelheden 
correct en is er geen zichtbare schade aan de dozen?

Temperatuur: Acclimatiseren is niet nodig, de temperatuur in de ruimte dient tussen 18° C en 25° C te zijn.

Vloerverwarming: Indien uw vloer is voorzien van vloerverwarming, houd dan rekening met een 
vloertemperatuur van 18° C tot 22° C. Let er op dat de vloerverwarming in de wintermaanden gedu-
rende 72 uur voor en tot 72 uur na het plaatsen van uw nieuwe vloer op een lage temperatuur is
ingesteld. Neem na het plaatsen van de vloer het opstartprotocol in acht, zie verderop bij punt 5!

Ondervloer: Het soort ondervloer, de kwaliteit ervan en de 
eventuele voorbehandeling zullen een grote invloed hebben op 
het uiteindelijke legresultaat. Om oneffenheden in de pvc-vloer 
te vermijden moet de ondergrond schoon (niet verontreinigd 
door bijv. olie, was, verf, enz.) en vlak zijn, vrij van stof, permanent 
droog en normaal poreus.

ONEFFENHEDEN OP DE ONDERVLOER MOGEN NIET GROTER ZIJN DAN 4 Á 5 MM 
GEMETEN OVER EEN BREEDTE VAN 200 CM.

3. Installatievoorwaarden
Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkings-
ruimte, deze mag niet lager zijn dan 18° C en de vloertemperatuur mag niet lager zijn dan 15° C of 
hoger dan 25° C. De klimaatcondities dienen minimaal 48 uur vóór het leggen, tijdens en na het 
leggen eveneens nog 72 uur constant te zijn. Grotere veranderingen in de kamertemperatuur in  
het kader van een normale temperatuurregeling dienen geleidelijk plaats te vinden. Controleer 
 tijdens de installatie op eventuele zichtbare gebreken en installeer geen planken of tegels die 
eventuele onvolkomenheden vertonen.
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Vochtige ruimtes: Het plaatsen van Belakos Rigid-vloeren is aan strikte regels gebonden bij plaatsing 
in een vochtige ruimte. Zo is de vloer bijvoorbeeld niet geschikt voor installatie bij een stortdouche. 

Houdt voor verwerking de volgende regels in acht:
• Gebruik een ondervloer welke geschikt is voor pvc en vochtige ruimten.
• Houdt rekening met de gestelde uitzettingsvoegen.
• Sluit de vloer alleen af met siliconenkit in uitzonderlijke gevallen (ruimten die worden blootgesteld 

aan vocht en deurlijsten).

4. Plaatsing en verwerking
Meet de ruimte waar de vloer gelegd wordt op en bereken hoe de stroken het best gelegd kunnen 
worden. 

IN VERBAND MET TEMPERATUURSCHOMMELINGEN MOET ALTIJD EEN UITZETVOEG  
(TUSSEN 5 – 10 MM) AANGEHOUDEN WORDEN OM TE VOORKOMEN DAT DE VLOER  
KROMTREKT DOOR UITZETTEN. 

De Rigid vloer moet altijd vanaf een lengtewand worden gelegd. Hiervoor moet eerst worden ge-
controleerd of de wand recht loopt, zodat de designvloer uitgelijnd/recht kan worden gelegd. Aan-
sluitend wordt de vloer rij voor rij gelegd. Let erop dat de elementen dicht tegen elkaar aan worden 
gevoegd, zodat de mechanische vergrendeling zuiver en dicht sluit. Zorg er eveneens voor dat er 
niet onnodig veel kleine planken in de hoofdroutes en de gedeeltes bij de deuren komen te liggen.

De afgesneden randen van de vloer mogen niet onder druk tegen wanden, opstaande elementen 
en profielen worden geplaatst. De designvloer kan doorlopend worden gelegd op een oppervlak 
van tot 400 m².

Voor het op maat snijden van The Rigid, raden wij aan de planken met een stanleymes te snijden van-
af de bovenlaag. Het op maat snijden voor de lange zijde is wat lastiger met een stansleymes, kleine 
hoekjes zoals bij bijvoorbeeld deurposten en verwarmingsbuizen kunnen ook met een decoupeer-
zaag op maat gemaakt worden. Gebruik dan een zaagje voor kunststof of tegels. Vervolgens kunnen 
de toegangs- en uitgangsdeuren en aangrenzende gedeeltes worden afgedicht met kit.

Zorg er bij het leggen voor dat een randafstand tot de muur van 5-10 mm wordt aangehouden.  
Hiervoor zijn overeenkomstige afstandshouders verkrijgbaar.

Het leggen kan het beste beginnen vanaf de wand.
1. Plaats het te monteren paneel onder een hoek van 20 tot 30° tegen het reeds geplaatste paneel. 

Beweeg het paneel lichtjes op en neer en oefen tegelijkertijd een voorwaartse druk uit. De pane-
len zullen vanzelf in elkaar klikken.

2. Zodra er genoeg rijen geplaatst zijn, kan de plaatsing gemakkelijk als volgt afgewerkt worden:  
zet een ongeopende verpakking met panelen op de reeds geplaatste rijen. Verander van positie 
en klik de korte kant van het paneel in het vorige paneel.

3. Zet uw BEIDE handen nu dicht bij de voeg en trek de lange kant van de plank naar u toe.  
De panelen zullen nu vanzelf in elkaar klikken.
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Let erop dat de elementen op de juiste manier verspringen. Bij het leggen van de laatste rij wordt 
deze op maat gemaakt ten opzichte van de wand. Aan de lange kant kan als leghulp een trekijzer 
worden gebruikt. Dit is niet geschikt voor de korte kant.

Er zijn verschillende legpatronen voor rigid-vloeren, hieronder de meest gebruikte patronen:

Wildverband: Bij de wildverband methode, dient de plank niet in verband in een verband gelegd 
te worden, maar kris kras door elkaar. Voor een stabiele vloer moet de plank een minimale overlap 
hebben bij het aanleggen om een goed verband te krijgen. De plank van de volgende rij moet mini-
maal 20-25 cm verspringen. Deze methode wordt vaak toegepast en geeft een mooie uitstraling!

Halfsteensverband: Bij halfsteensverband worden de stroken, planken of tegels horizontaal in rijen 
gelegd waarbij er een overslag is van een halve ‘steen’. De tegels verspringen dus een halve tegel 
ten opzichte van de naastliggende rijen. Uiteindelijk ontstaat er zo een halfsteensverband in de vloer.

5. 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-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 Dr. Schutz. Agressieve en vlekkende stoffen direct verwij-
deren van de vloer.

Bescherming: 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.

Inloopmat: zorg voor een goede inloopmat, dit voorkomt veel vuil op de vloer. Neem contact met 
ons op voor meer advies.
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6. 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 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
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