Laminaat
Installatie- en onderhoudsinstructies

Goederen controle
Controleer bij ontvangst altijd of U het juiste aantal en de juiste kleur hebt ontvangen. Zichtbare gebreken na de installatie kunnen niet
gereclameerd worden. Daarom moet elk paneel voor en tijdens het plaatsen gecontroleerd worden.
Acclimatiseren
De Beautifloor vloeren in originele, ongeopende verpakking 48 uur laten acclimatiseren bij een kamertemperatuur van minimaal
18 -20°c en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%.
Ondervloer
De oude vloer dient verwijderd te worden. Zorg ervoor dat de ondervloer vlak is. Oneffenheden van meer dan 2 mm over een lengte
van 1 meter moeten uitgevlakt worden. Bij een houten ondervloer dienen losliggende delen vastgespijkerd te worden. Het is absoluut
noodzakelijk een egaliserende Uniclic ondervloer te gebruiken om kleine oneffenheden van de ondergrond volledig weg te werken.
Zorg ervoor dat de ondervloer schoon en droog is. Elke vloer moet tegen optrekkend vocht beschermd worden. Daarom is het gebruik
van een Pe-folie van 150 micron altijd noodzakelijk. De kruipruimte onder de plankenvloer dient voldoende geventileerd te worden.
Het hout mag maximaal 12% vocht bevatten.
Legrichting
De Beautifloor vloer kan het beste worden gelegd in de richting van de lichtinval. Bij een houten ondervloer dient U de vloer haaks
op de ondervloer te leggen.
Uitzettings/dilatatie voeg
Door de natuurlijke werking van Beautifloor dient U tussen de wand en de vloerpanelen en alle uit de bodem stekende delen
(verwarmingsbuizen, zuilen e.d.) rekening te houden met een uitzettingsvoeg van 8-10 mm. Bij het leggen van vloeren langer of
breder dan 13 meter dient een dilatatievoeg gemaakt te worden.
Het leggen
Plaats de eerste rij en richt deze uit d.m.v. afstand blokjes. Nadat deze eerste rij is geplaatst kan men met het restant paneel beginnen
aan rij 2. Men dient er echter rekening mee te houden dat de kopse naden van de eerstvolgende rij panelen altijd minimaal 15 cm
ten opzichte van de vorige rij uit elkaar moeten liggen. De panelen in een lichte hoek d.m.v. geringe druk en op- en neer bewegen in
het voorliggende paneel klikken. Kopse kanten d.m.v. een Uniclic geschikt stootblok voorzichtig in elkaar slaan.
Na het leggen
Na het installeren van de vloer kan Beautifloor betreden worden en kan er met de afwerking begonnen worden. Verwijder alle
afstandsblokjes en bevestig de plinten aan de wand.
Omgeving
Bij een kamertemperatuur van ca. 18-20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60% is een ideaal woonklimaat bereikt. Hogere
luchtvochtigheid kan de vloer laten opzwellen en lagere luchtvochtigheid kan het materiaal laten krimpen, waardoor voegen duidelijker
zichtbaar worden. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger of een luchtontvochtiger.
Verzorging
Bescherm meubel- en stoelpoten met dopjes van vilt. Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een schoonloopmat bij de
ingang te plaatsen. Indien stoelen en fauteuils voorzien zijn van wieltjes, zorg er dan voor dat deze voorzien zijn van zachte wieltjes
welke geschikt zijn voor laminaatvloeren of gebruik een geschikte mat. Anti slip materialen onder karpetten moeten geschikt zijn voor
laminaatvloeren.
Onderhoud
Breng nooit op de vloer een was- of vernislaag aan. Droog onderhoud kan met een geschikte vliesdoek (olievrij) of stofzuiger. Licht
vochtig onderhoud: dweilen kan met zuiver water of met water aangelengd met Uniclic onderhoudsproduct. Dit product reinigt zeer
goed en geeft een satijnen glans. Gebruik nooit andere onderhoudsproducten of detergenten! Gebruik enkel een goed uitgewrongen
dweil. Dweil direct droog na tot geen vocht meer zichtbaar is op de vloer. Nat onderhoud is absoluut uitgesloten. Hardnekkige
vlekken voorzichtig met een weinig aceton verwijderen. Gebruik nooit schurende producten. Beautifloor vloeren zijn gebaseerd op
een watervast verlijmde HDF-plaat. Ondanks het relatief vochtbestendige karakter dient overtollig water onmiddellijk verwijderd te
worden.
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