De Pergo Wood-vloerbekleding wordt geleverd met instructies in de vorm van afbeeldingen. De tekst
onder de afbeeldingen geeft uitleg over een zwevende of gelijmde plaatsing en is onderverdeeld in 4
delen: Voorbereiding, Plaatsing, Afwerking en Onderhoud. Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig
te lezen terwijl u elke afbeelding grondig bestudeert. Neem bij twijfel of vragen contact op met uw
verdeler of de technische dienst van Pergo. Het wordt sterk aanbevolen de originele Pergo-accessoires
te gebruiken om van de volledige productgarantie te genieten.

Voorbereiding
1

De Pergo Wood-vloeren zijn verkrijgbaar in verschillende formaten,
patronen en kwaliteiten. Controleer voordat u begint met de plaatsing
of u de houten vloerbekleding hebt ontvangen die u hebt besteld. Wij
raden u aan altijd een van de labels van de dozen te bewaren bij uw
ontvangstbewijs. Schrijf ook de productiecode op die u terugvindt op
de achterkant van een plank. Plaats geen planken met beschadigde
oppervlakken, hoeken of klikverbindingen. Controleer elke plank
zorgvuldig vóór en tijdens de plaatsing, bij voorkeur in daglicht. Denk
eraan dat hout geen homogeen materiaal is. Hout is een natuurlijk
product. Geen enkele plank in een houten vloer is dan ook identiek
aan een andere, net zoals ook geen enkele boom identiek is aan een
andere. Het voorkomen, de hoeveelheid en de grootte van spint,
noten en barsten is afhankelijk van de geselecteerde classificatie
en het gekozen gamma. Dit zijn natuurlijke kenmerken van hout
en kunnen niet beschouwd worden als een productfout. Daarom
moet u altijd vóór de plaatsing controleren of u de juiste vloer en
alle nodige informatie hebt. Als een houten vloerplank geplaatst is,
wordt deze als aanvaard beschouwd en kunnen eventuele defecten
of kleurvariaties in deze plank geen aanleiding meer geven tot
het indienen van een klacht. Wij raden u aan om de planken uit
verschillende verpakkingen tijdens de plaatsing te mengen.
ALVORENS U AAN DE SLAG GAAT
Een houten vloer moet worden beschouwd als een interieurproduct
en moet als dusdanig behandeld worden vóór, tijdens en na
de plaatsing. De plaatsing dient te gebeuren nadat eventuele
verfwerken en andere natte werken zijn uitgevoerd en opgedroogd.
Als er na de plaatsing nog werken worden uitgevoerd, moet er
een geschikte bedekking op de Pergo Wood-vloer gelegd worden.
Kleef het bedekkingsmateriaal NIET rechtstreeks vast op het
oppervlak aangezien de lijm het geverniste of geoliede oppervlak kan
beschadigen.

1. PREPARATION

2. INSTALLATION

3. FINISHING

4.

Quick-Step Disegno

Quick-Step Wood Flooring materials are delivered with instructions in the form of illustrations. The text below is covering a floating or glue
installation, and is divided in 4 areas: Preparation, Installation, Finishing and Maintenance. We recommend that you read through this infor
carefully while studying each illustration. In case of doubts or questions please contact your Quick-Step dealer/Technical Services. The use
original Quick-Step accessories is strongly recommended to benefit from the full product warranty.

Voorbereiding
BEFORE STARTING
2

A wood
is to be considered
an interior
product, and should be taken care of like such prior to, during and after installation.
Na ontvangst
vanflooring
de verpakkingen
laat uasdeze
acclimatiseren.
installation
should
done
after eventual
painting and
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wet
works are done and dried out. If other works are ongoing after installation
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appropriate covering should be placed on top of the Quick Step Wood Flooring. Do NOT tape covering material direct to the surface since
positie verwijderd van de muur en vloer. Bewaar de ongeopende
tape glue might harm the lacquered or oiled surface.
verpakkingen gedurende minimaal 48 uur vóór de plaatsing in een
ruimte op normale kamertemperatuur (tussen 15-20 °C) met een
relatieve vochtigheid (RV) van 30-85%. Een Pergo Wood-vloer
bestaat uit natuurlijk hout en zal van nature uitzetten en krimpen
als de relatieve vochtigheid verandert. Het dimensionale
verschil van een geplaatste vloer zal iets meer in de
breedte zijn dan in de lengte. Bij 20 °C en een relatieve
vochtigheid (RV) van 40-60% is de dimensionale
verandering zeer beperkt. De Pergo Wood-vloeren worden
geproduceerd en geleverd met een vochtgehalte om een
RV van 30-85% aan te kunnen.
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Zwevend

In bepaalde klimaten, bijvoorbeeld in de winter in
Scandinavië, kan de RV onder 30% dalen en in de zomer
8-12 mm
kan deze oplopen tot meer dan 85%. Hierdoor ontstaat
beweging in uw houten vloer. Gebruik altijd de correcte
uitzettingsvoeg bij muren, dorpels, trappen, leidingen
enz. om genoeg speling te hebben voor deze natuurlijke
beweging en om open verbindingen, gekraak enz. te
2vermijden. Gebruik de afstandsblokjes uit de plaatsingsset
om voor de juiste speling te zorgen. Als u de vloer in een
regio met gemiddeld een hoge relatieve vochtigheid plaatst,
de uitzettingsvoeg worden vergroot. (hoge RV =
1.moet
PREPARATION
vloer zet uit). De uitzettingsvoeg moet open blijven en mag
niet worden opgevuld met een dichtingsmiddel, siliconen
1of een andere kleefstof. Een zwevende plaatsing moet
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zwevendWood
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not andere
install planks
with damaged surfaces, edges or locking systems. Check every plank carefully before and during the insta
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preferably in daylight. Bear in mind that wood is not a homogeneous material. Wood is a natural product, which means that no wooden flooring
will be identical to another just like no tree is identical to another one. The occurrence, amount and size of sap wood, knots and cracks depends
selected grading and chosen range. These are natural features of wood and cannot be considered as a product fault. Therefore you should always
you have the right impression of the floor before installation and that you have all the information. If a wood flooring plank ha
installed it is considered as accepted and defects or color variation cannot form any ground of complaint. We recommend th
planks are mixed from several packs during installation.
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After receiving the packs, these should be acclimatized. This has to be done unopened and stored in a flat position free from the wall and bas
prior to installation. Store the unopened packs at a normal room temperature (15-20°C / 59 - 65 °F) and a relative humidity(RH) level betwe
85% for a minimum of 48 hours prior to installation. A Quick-Step Wood Floor is made of natural wood and will expand and contract upon c
in the relative humidity. The dimensional variation of an installed floor will be slightly more in width compared to the length. At 20°C and a
humidity (RH) between 40-60%, the dimensional change is very limited. Quick-Step Wood Floors are produced and delivered with a moisture
to cope with an RH between 30-85%.
Floating

In certain climates, for example in the Nordics during winter time, the RH might drop below 30% and in summertime rise above 85%. T
create a movement of your wood flooring. To secure enough clearance for this natural movement and to avoid open joints, squeaking, etc.
keep the correct dilatation joint to the walls, thresholds, staircases, pipes, etc. Use the spacers of the installation kit to keep the correct clea
If installing in regions with an average high RH level the clearance should be raised. (high RH = floor expands). The clearance should be le
and must not be filled by any sealant, silicone or other adhesive. A floating installation must remain a floating. So never fix the flooring wit
glue, screws or heavy build-in objects like kitchens in any other way.

Voorbereiding
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De Pergo Wood-vloer moet geplaatst worden op een massieve,
zelfdragende houten ondervloer of een ondervloer op basis van
cement. Indien er andere soorten vloerbekledingen aanwezig zijn,
moeten deze eerst worden verwijderd. Er mogen geen sporen van
schimmels en/of insectennesten zijn. Zorg ervoor dat de ondervloer
egaal is en maak/schroef alle losse delen vast. Indien er een textielen
of andere dampdoorlatende vloerbekleding aanwezig is, dan moet
zowel de vloerbekleding als de basis worden verwijderd. Bestaande
vloeren vervaardigd uit een dampwerende bedekking moeten niet
worden verwijderd (PVC, linoleum enz.) indien ze voldoen aan
alle andere vereisten. De kruipruimte onder de houten vloer moet
geventileerd worden. Verwijder alle obstakels en zorg voor voldoende
ventilatie (min. 4 cm² ventilatieopeningen per m² vloer). Hou er
rekening mee dat houten en/of organisch materiaal lokaal kan/zal
uitdrogen en uw houten vloerbekleding beschadigen indien een
verwarmingsbron, zoals een warmte-ventilator, houten kachel enz.,
hoge temperaturen veroorzaakt. Het vochtgehalte van het hout mag
niet meer dan 10% bedragen. Een plaatsing rechtstreeks op de
vloerbalken is niet toegelaten.
Zwevend
Bij een zwevende plaatsing moet er steeds een ondervloer
gebruikt worden. Indien u een houten ondervloer gebruikt,
moet u de nieuwe Pergo Wood-vloerbekleding loodrecht
op de bestaande houten planken of planken plaatsen. Zorg
ervoor dat de ondervloer droog, egaal, stabiel, schoon en
vrij is van vet en chemische stoffen. Schraap zo nodig oude
lijmresten af en verwijder ze. Verwijder voor de plaatsing
zorgvuldig alle afvalresten (ook spijkers), veeg en stofzuig
de ondervloer. Herstel grote oppervlaktebeschadigingen
en brede barsten. We raden u aan om oude plinten te
verwijderen en nieuwe te plaatsen na de plaatsing van de
vloer.
Gelijmd
Eventueel reeds aanwezige vloerbekleding moet
volledig verwijderd worden voordat u uw Pergo Woodvloer vastlijmt. De ondervloer moet stevig, hard, droog,
homogeen zijn en voldoen aan de normen.
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De hele ondervloer moet zorgvuldig worden gecontroleerd op
oneffenheden. Gebruik een liniaal van 2 m en controleer of er geen
oneffenheden dieper dan 4 mm zijn voor zwevende plaatsing en
3 mm voor gelijmde plaatsing. Controleer ook of er geen kleine
uitsteeksels van meer dan 1 à 2 mm zijn binnen een straal van 200
mm. Deze moeten weggeschraapt worden. Gebruik, indien nodig,
een egalisatiemiddel om de ondervloer zo vlak mogelijk te maken.

Voorbereiding
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Zwevend
In geval van een ZWEVENDE plaatsing raden wij u ten
zeerste aan een Pergo ondervloer te leggen om een
optimale geluidsisolatie te bereiken, het beste loopcomfort
te realiseren, gekraak te vermijden en kleine oneffenheden
egaal te maken. Bij een zwevende plaatsing op chape, een
cementen ondervloer of een vloer met vloerverwarming
moet er een dampwerende laag worden gelegd. Alle Pergo
ondervloeren hebben een geïntegreerde dampwerende
laag. Als u een andere ondervloer gebruikt die geen
dampwerende laag heeft, moet er een PE-folie van 0,2 mm
worden geplaatst als minimale vochtwering. Zorg ervoor
dat de PE-folie de naden minstens 200 mm overlapt. Bij
een zwevende plaatsing met een ondervloer die geen
Pergo ondervloer is, moet er voldaan worden aan dezelfde
technische kenmerken. In geval van problemen veroorzaakt
door een niet-compatibele ondervloer is de garantie niet
geldig.
Gelijmd
Bij een GELIJMDE plaatsing kan geen ondervloer
worden gebruikt. Wanneer u de gelijmde houten vloer
op de grond plaatst, raden we u aan altijd eerst een
vloeibaar dampwerend membraan te leggen. Dit vloeibaar
dampwerend membraan is een 2- of 3-componenten
epoxycoating die vochtwerend werkt. De Pergo Wood-vloer
kan vervolgens rechtstreeks op dit vloeibaar dampwerend
membraan worden gelijmd met behulp van een flexibele
kleefstof zoals MS of PU.
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De Pergo Wood-vloer mag niet in een typische natte ruimte, in een
ruimte met een afvoer in de vloer of in een zeer droge ruimte, zoals
een sauna, worden geplaatst.

Voorbereiding
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Bij ondervloerverwarming- of koeling zijn er verdere instructies
van toepassing. Om gezondheids- en veiligheidsredenen en om
problemen met de Pergo Wood-vloer te voorkomen, moet u een
aantal belangrijke basisregels volgen:
Vloerverwarming
•

Ten eerste is het erg belangrijk ervoor te zorgen dat de
temperatuur van het vloeroppervlak maximaal 27 °C is.

•

Bij een zwevende plaatsing moet u een geschikte 		
ondervloer kiezen. De totale thermische weerstand (R)
van uw Pergo Wood-vloer mag, in combinatie met 		
de ondervloer, niet hoger zijn dan 0,15 m²K/W.

•

Verander de temperatuur altijd geleidelijk bij het begin en
het einde van een verwarmingsperiode.

•

Probeer tot slot warmteaccumulatie door tapijten of
vloerkleden of doordat er onvoldoende ruimte is tussen
de meubels en de vloer te vermijden.

•

Vloerverwarmingssystemen op basis van water en 		
elektrische vloerverwarmingssystemen zijn toegelaten

Vloerkoeling
•

Voor vloerkoeling is een warmteweerstand van
< 0,09m²K/W voorgeschreven. De warmteweerstand van
de Pergo Wood-vloer van 14 mm bedraagt 		
ongeveer 0,140 m²K/W. U dient bijgevolg rekening te
houen met een zeker vermogensverlies.

•

Zorg voor een degelijk veiligheidssysteem met 		
automatische sensoren die detecteren wanneer het
dauwpunt (= start van condensatie) onder of in de
houten vloer wordt bereikt en schakel de koeling 		
vervolgens uit.

Ga naar www.Pergo.com voor meer gedetailleerde informatie over
vloerverwarming en -koeling.

Voorbereiding
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Minerale ondergronden, zoals beton, moeten voldoende zijn
gedroogd voordat u aan de plaatsing begint. Voor plaatsing op een
cementen ondervloer moet CM < 2,5 (75% RV) zijn. Voor plaatsing
op een anhydriet-ondervloer moet CM < 0,5 (50% RV) zijn. Als het
vochtgehalte hoger is of hoger kan worden, moet u andere soorten
dampwering gebruiken. Indien vloerverwarming wordt gebruikt, moet
voor een cementen ondervloer CM < 1,5 (60% RV) zijn en moet voor
een anhydriet-ondervloer CM < 0,3 (40% RV) zijn. (zie Instructies
vloerverwarming) Meet, registreer en bewaar de resultaten van het
vochtgehalte altijd. Een nieuwe cementchapevloer moet minstens
1 week drogen per 1 cm dikte tot 4 cm. Vloeren met een dikte
van meer dan 4 cm moeten dubbel zo lang drogen. Een betonnen
ondervloer van 6 cm dik moet bijvoorbeeld minstens 8 weken lang
drogen.
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Plan de plaatsingsrichting van de planken zorgvuldig vooraleer u aan
de slag gaat. Bij de plaatsing van een Herringbone-patroon is het
aanbevolen de V-rij in de richting van de langste wand te plaatsen.
Indien alle wanden bijna even lang zijn, raden we u aan het patroon
in lijn met de hoofdingang of parallel met het binnenvallende licht
(=loodrecht op ramen) te plaatsen. Hou er rekening mee dat de
natuurlijke kleuren worden aangetast door het zonlicht (verkleuring
door UV-licht is onvermijdelijk). Dit kan leiden tot vervaging en
verandering van kleuren en dat is geen productfout.
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Bij een ZWEVENDE installatie mogen kookeilanden voor keukens en
andere zware voorwerpen NIET bovenop uw vloer worden geplaatst.
De zwevende houten vloer moet rond de zware voorwerpen kunnen
bewegen om open voegen en scheidingen tussen planken te
vermijden. Hiervoor kunt u het volgende doen:
1. Installeer eerst de zware voorwerpen en plaats 		
vervolgens uw Pergo Wood-vloer rond het zware 		
voorwerp. Plaats geen zware voorwerpen op de houten
vloer.
2. Voordat u de zware voorwerpen installeert, plaatst u
eerst uw Pergo Wood-vloer. Vervolgens markeert
u op uw Pergo Wood-vloer waar de zware 		
voorwerpen zullen worden geïnstalleerd. Tot slot zaagt
u de stukken waar de poten van uw meubels zullen
komen weg of zaagt u een volledige uitzettingsvoeg rond
uw zware meubels.

Cement < 2,5% CM
CaSo4 < 0,5% CM

Plaatsing
1

Pergo Wood-vloeren zijn eenvoudig te plaatsen zonder duur
gereedschap. Naast algemeen gereedschap voor doe-hetzelvers (vouwmeter, potlood, hamer, handzaag of decoupeerzaag,
winkelhaak en eventueel een boormachine en werkhandschoenen)
hebt u alleen de Pergo plaatsingsset nodig met daarin een stootblok,
een trekijzer en afstandsblokjes. Controleer voordat u met de
plaatsing begint of u al het gereedschap bij de hand hebt. Voor een
gelijmde plaatsing hebt u daarnaast ook nog een lijmkam (type B11
wordt aanbevolen) en een geschikte kleefstof voor houten vloeren
nodig.

2

Zorg dat u geen splinters of spaanders veroorzaakt als u de houten
plank zaagt. Hou als u een handzaag gebruikt het oppervlak met
de decoratieve laag naar boven gericht. Als u een decoupeerzaag
gebruikt, moet de decoratieve laag naar beneden zijn gericht
(behalve bij een decoupeerzaag met neerwaartse bladen).
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Alle houten Pergo planken worden systematisch gecontroleerd
op oneffenheden voordat ze worden verpakt. Desondanks is het
mogelijk dat verpakkingen of planken tijdens het transport of bij
het openen van de verpakking beschadigd raken. Plaats geen
planken met beschadigde oppervlakken, kanten of klikverbindingen.
Controleer elke plank zorgvuldig vóór de plaatsing. Denk eraan dat
hout geen homogeen materiaal is. Er zullen verschillen zijn van plank
tot plank zoals er ook verschillen zijn van boom tot boom. Dit zorgt
net voor het warme en natuurlijke gevoel van een houten vloer. Ook
knopen en barsten kunnen voorkomen naargelang de classificatie en
het gekozen gamma. Dit is natuurlijk en kan niet worden beschouwd
als een productfout. Zorg er daarom altijd voor dat u de juiste indruk
hebt van de vloer en dat u goed geïnformeerd bent door de verdeler
voordat u aan de plaatsing begint. Een geplaatste plank wordt als
aanvaard beschouwd en hiervoor kan geen klacht worden ingediend.
Wij raden aan om tijdens de plaatsing planken uit verschillende
dozen te mengen.

Plaatsing
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Pergo Wood-planken kunnen zwevend of gelijmd worden geplaatst.
We beschrijven de twee plaatsingsopties.

Zwevend
Als u ervoor kiest om een zwevende vloer te plaatsen, moet
u het eerste deel van de ondervloer parallel plaatsen met
de lengte van de te plaatsen planken. Plaats geleidelijk aan
de volgende delen van de ondervloer naarmate u de houten
planken plaatst. Het is essentieel dat u een egaliserende
ondervloer gebruikt om eventuele oneffenheden in de
ondervloer egaal te maken. In de meeste gevallen moet
een dampdichte folie gebruikt worden om de vloer te
beschermen tegen opstijgend vocht of condensatie.
Gelijmd
Er kan enkel rechtstreeks gelijmd worden op een ondervloer
die hiervoor geschikt is (vlakheid, hechting, barsten enz.),
in overeenstemming met de algemeen erkende regels en
voorschriften. De ondergrond moet voldoende droog, hard
en homogeen zijn. Zorg ervoor dat u geschikte lijm gebruikt.
Volg de instructies met betrekking tot de droogtijd, de
hoeveelheid lijm, het aanbrengen ervan enz. Die instructies
moeten voorzien worden door de fabrikant van de lijm. Als
u uw vloer verlijmt, probeer dan om tijdens de plaatsing zo
weinig mogelijk over het gelijmde deel te lopen.

Plaatsing
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Zwevend
8-12 mm

In ruimtes die groter zijn dan 12 m x 12 m moet er een
tussenliggende uitzettingsvoeg worden geplaatst. Uitzetting
>12m
en inkrimping zijn lineair, dus hoe groter het oppervlak, des
te groter de uitzettingsvoeg moet zijn. Een uitzettingsvoeg
moet gebruikt worden bij typische deurposten en hoeken.
Uitzetting en inkrimping zijn lineair, dus hoe groter het
1. PREPARATION
oppervlak, des te groter de uitzettingsvoeg moet zijn.

Bij een gelijmde plaatsing zijn er geen beperkingen qua
lengte en breedte. Er moet nog steeds een uitzettingsvoeg
van 8 mm tussen de vloer en de muren van de ruimte zijn,
maar een T-profiel aan de deurpost is niet meer nodig.
Uitzettingsvoegen in de constructie van het gebouw en
vloerverwarmingsvoegen in de chape moeten met behulp
8-12 mm
mm
8-12 mm
van een flexibele voeg of een8-12profiel
worden
overgezet
op
de vloer.

>12m

2. INSTALLATION

3

8-12 mm

Min. 100mm
8-12 mm

>12m

>12m

>12m

6

7

>12m

8-12 mm

Gelijmd

8-12 mm

Min. 100mm
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Meet de lengte en breedte van de ruimte nauwkeurig voordat u aan de
Min. 100mm
slag gaat, zodat u een precies plan kunt
maken om de planken van de
Floating
vloer gelijkmatig over de ruimte te verdelen. Op die manier voorkomt
With room
more
than 12m
u dat de laatste rij planken te smal wordt.
Wedimensions
raden u of
aan
ervoor
te x 12m an intermediate expansion joint should be fitted. Expansio
greater the
the larger
expansion joint needs to be. An expansion joint must be used in typical door
zorgen dat de kleinste stukken altijd breder
zijnsurface
dan 100
mm. the
Hiervoor
and contraction are linear so the greater the surface the larger the expansion joint needs to be.
kunt u de middellijn van de vloer verschuiven.
Glued

Min. 100mm

In a glued installation you have no length and width restrictions. An expansion gap of 8 mm around the perim
a T moulding in the doorways is not necessary anymore. Constructional dilatation joints of the building and floo
transferred on the floor with a flexible joint or a profile.
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Before starting carefully measure the length and the width of the room to pan a precise lay-out to achieve a balanc
ensure also you won’t end up with the last row being too narrow. We advise to make sure that the smallest pieces
assure this, you can slide the middle line of the floor.
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Het vloerassortiment van Pergo bestaat uit planken die naar links
of naar rechts georiënteerd zijn. Dat betekent dat 1 verpakking
met planken van Pergo linkszijdige en rechtszijdige planken moet
bevatten. Controleer dat voor u met de plaatsing begint. Naast de
productiecode zijn alle planken ook voorzien van een markering op
de achterkant. Linkszijdige planken zijn gemarkeerd met een “A” en
rechtszijdige planken zijn gemarkeerd met een “B”. Scheid, voordat
u begint, de linkszijdige planken van de rechtszijdige en “schud” de
planken van één bepaalde zijde door elkaar voor een gelijke verdeling
van kleur en karakter.

U begint de plaatsing met het maken van de middelste rij. Hiervoor
legt u de eerste 3 planken. Deze zijn gelabeld als “1”, “2” en “3”. Plank
“3” wordt gebruikt als hulpmiddel om planken “1” en “2” uit te lijnen.
Maak planken “1” en “3” vast aan elkaar (steek de tand van plank 2
in een hoek van 20° tot 30° in de groef van plank 1) met de korte rand
van plank “3” ongeveer 0,5 cm voorbij de korte rand van plank “1”.
Steek nu de tand aan de lange kant van plank “2” in de groef aan de
korte kant van plank “1”. schuif plank “2” verder tot die tegen plank
“3” komt. Leg plank “2” nu plat.

A
B

1

2

3

Plaats nu plank “4”, deze neemt de rol over van plank “3”. Til plank “3”
op in een hoek van 20° tot 30° en schuif deze naar boven tot ze tegen
plank “4” komt. Volg deze methode totdat u de eerste, middelste V-rij
van uw vloer hebt afgewerkt. Werk altijd in de richting van de pijlen.

1
2
3

4
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Na de plaatsing van de eerste V-rij is het zeer belangrijk dat deze rij
perfect in het midden van de ruimte ligt. Neem even de tijd om dit te
controleren. Het kan handig zijn om de boven- en onderaan de V-rij
een markering aan te brengen zodat u zeker bent dat de V-rij nog
steeds op de juiste plaats ligt. Tip: breng de markering onderaan de
wand aan. Hierdoor zal deze zichtbaar blijven tijdens de plaatsing.
Markeringen op de vloer verdwijnen onder de geplaatste planken.
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Nu kunt u verdergaan met het plaatsen van de andere rijen met
volledige planken. We raden u aan eerst een nieuwe rij links van de
eerste V-rij te leggen en vervolgens de eerste rij rechts van de eerste
V-rij te plaatsen. Om de volgende rij te plaatsen, maakt u altijd de
lange kant van het nieuwe paneel vast in de lange kant van het vorige
paneel. Terwijl u het nieuwe paneel in een hoek van 20° tot 30° houdt,
schuift u dit paneel verder totdat het korte uiteinde ervan de geplaatste
V-rij bereikt. Vervolgens legt u het paneel neer en tikt u op het korte
uiteinde van het paneel totdat het vast komt te zitten in de geplaatste
V-rij. Tik altijd met een rubberen hamer en een geschikte stootblok.

13

Leg alle rijen met volledige planken en volg daarbij de richting van de
pijlen. Tik ook steeds in de richting waarin u op de panelen zit. Op dit
manier voorkomt u dat er spanning wordt opgebouwd in de vloer.
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After the installation of the first V-row, it is very important t
1. PREPARATION
2. helpfull
INSTALLATION
verify this. It can be
to mark the tip and end3.
of FIN
the
wall. This will remain visible throughout the entire installatio

12

Now you can continue to install the additional rows of full
installation of the first row on the right side of the first V-row
the previous panel. While holding the new panel in an ang
drop down the panel, followed by tapping the panel on it
2. INSTALLATION
3. tapping
FINISHING
4. MAIN
hammer and a suitable
block.

1. PREPARATION

13

Complete all rows of full planks, following the direction of
avoid that you built up tension in the floor.
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Nadat u alle rijen met volledige planken geplaatst hebt, moet u,
L
R
C
L
als laatste stap in de plaatsing van de Herringbone-vloer van , de
R
L
afgezaagde planken langs de wanden van uw ruimte plaatsen. Om
L
11
L
de zaaglijn te tekenen, plaatst u het paneel 180° gedraaid, op de
installation
of the first V-row,liggen.
it is very Er
important to make sure this row is perfectly
centered in the middle of the r
L
vloer. De hoek “C” moet op deAfter
lijn the
van
de uitzettingsvoeg
verify
this.
It
can
be
helpfull
to
mark
the
tip
and
end
of
the
V-row
to
be
sure
the
V-row
is
still
on the right place. Tip : Do th
is een uitzettingsvoeg nodig om ervoor te zorgen dat de vloer op een
L
wall. This will remain visible throughout the entire installation. Marking on the floor disappears under your installed boar
natuurlijke manier kan uitzetten en krimpen na de plaatsing (afhankelijk
R
14
13
van de 11
relatieve vochtigheid in12de ruimte waar de vloer geplaatst
12
werd). 1). Om de juiste uitzettingsvoeg te bepalen, verwijzen we graag
Now
you can
continue
to install Op
the additional
rows of full planks. We advise to install a first new row at the left side of t
naar het onderdeel ‘Voorbereiding’ van
deze
instructies.
het einde
installation of the first row on the right side of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the n
van de plaatsing wordt de uitzettingsvoeg
afgedicht door onze plinten
the previous panel. While holding the new panel in an angle of
11
1420 to 30°, slide this panel until it’s short end reaches the
of profielen. Teken de lijn in een
hoek
van
45° followed
ten opzichte
vanthede
drop
down
the panel,
by sure
tapping
panel
on it’s centered
short endinuntil
locks into
theroom.
installed
V-row.
Tapping
must
After
the
installation
of
the
first
V-row,
it
is
very
important
to
make
this
row
is
perfectly
the itmiddle
of of
the
Please
a moment
to
After
installing
all rows
full planks,
the take
last step
in the ins
lengte van de plank en begin bij
de hoek
overlapt
met de reeds
hammer
a die
suitable
tapping
verify this. It can be helpfull to mark
the and
tip and
end of the
V-rowblock.
to be sure the V-row is still on
the
right
place.
Tip
:
Do
the
marking
at
the
bottom
of
the
walls
of
your
room.
To
draw
the
cut-off
line,
place
the
pan
geplaatste plank. Plaats de plank nadat u deze aan de hand van de
wall. This will remain visible throughout the entire installation. Marking on the floor disappears
your installed
boards.to allow the floor to move n
Theunder
expansion
gap is needed
hierboven beschreven plaatsingsmethode
hebt afgezaagd.
13
R
R

R

R

R

installation). 1). To determine the correct expansion gap w
expansion
concealed
by our
skirting’s
or mould
Complete all rows of full planks, following the direction of thethis
arrows.
Makegap
sureisyou
always tap
in the
direction
where
with the already installed plank. Install the plank after saw
avoid
that
you
built
up
tension
in
the
floor.
Now you can continue to install the additional rows of full planks. We advise to install a first new row at the left side of the first V-row, followed by the
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R

L
aanbrengt, ten minste 2 rijen te plaatsen
zonder lijm en
13
R

Before applying the glue to the subfloor, we recomm
zonderallde
voegen
aan following
de kortethekant
te Lverbinden.
Op die
Complete
rows
of full planks,
direction
of the arrows. Make
sure you always tap in the direction where you sit on the panels. This will
L
this way you can aline your wood flooring perfectly a
manier
kunt
u
de
houten
vloerbekleding
perfect
uitlijnen
avoid that you built up tension in the floor.
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue
L
en eventueel zagen. Om het plaatsingsgebied schoon te
sit onto these rows to spread the glue for the next two
R

R
houden, raden we aan14om de lijm telkens voor 2 rijen
aan
15
te brengen. Breng de lijm aan voor deze rijen en plaats
Pro Tip: If you face any tricky corners during your inst
L
R
vervolgens
de houten
planken. Nadat u de eerste 2 rijen hebt
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky p
C
L
R
geplaatst,
kunt u daarop
zitten om de lijm voor de volgende
L
L
twee rijen aan te brengen.
14 Gebruik deze werkmethode voor
L
de rest van de plaatsing.
After installing all rows of full planks, the last step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation

R

R

L

walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on
Tip voor pro’s: als
L u tijdens de plaatsing moeilijke hoeken
The expansion gap is needed to allow the floor to move natural after installation (natural movement of the floor depend
tegenkomt, is het aanbevolen
deze eerst zonder lijm te
R 1). To determine the correct expansion gap we would like to refer you to the preparation part of this instructio
installation).
14leggen om ervoor te zorgen dat ze perfect passen.
15
Als uor mouldings. Draw the line in an angle of 45° with the lenght of the pla
this expansion gap is concealed by our skirting’s
zeker bent dat het stukwith
zalthepassen,
kunt u plank.
het lijmen.
already installed
Install the plank after sawing by following above explained installation method.
R

15

installation of the first row on the right side of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the new panel into the long side of
15it’s short end reaches the installed V row. Now you can
the previous panel. While holding the new panel in an angle of 20 to 30°, slide this panel until
drop
down
the
panel,
followed
by
tapping
the
panel
on
it’s
short
end
until
it
locks
into
the
installed
V-row. Tapping must always be done with a rubber
Gelijmd
L
R
hammer and a suitable tapping block.
C
L
We raden u aan om, voordat Ru de lijm L op de ondervloer
Glued

15

14

After installing all rows of full planks, the last step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation of the cut-off planks along the
walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on the line of the expansion gap.
Glued
The expansion gap is needed to allow the floor to move natural after installation (natural movement of the floor depends on the RH level of the site of
installation). 1). To determine the correct expansion gap we would like to refer you to the preparation part of this instruction. At the end of the installation
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without con
this expansion gap is concealed by our skirting’s or mouldings. Draw the line in an angle of 45° with the lenght of the plank starting from overlap angle
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installa
with the already installed plank. Install the plank after sawing by following above explained installation method.
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After fin
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installatio

15

Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.
Glued
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without connecting the short side joints. In
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installation area clean, we advice to
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After finishing the first 2 rows, you can
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installation onwards.
Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to be sure that they fit perfectly.
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.
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Naast het Single Herringbone-patroon zijn er ook nog andere
mogelijkheden om patroonvloeren te creëren met de Pergo Disegno.
Het Double Herringbone-patroon en het Mosaic-patroon zijn
mogelijke patronen. Voor de Double Herringbone kunt u dezelfde
plaatsingsinstructies volgen als die voor het Single Herringbonepatroon. Het enige verschil is dat u 2 planken naast elkaar moet
leggen. Bij het Mosaic-patroon is de lengte van 1 plank gelijk aan 4
keer de breedte van 1 plank. Op die manier kunt u Mosaic-patronen
creëren met 4 vastgemaakte planken. Maak eerst de 4 planken in de
lengte vast aan elkaar zodat u een eerste vierkant krijgt. Om zeker te
zijn dat deze planken uitgelijnd zijn, kunt u de in stap 9 beschreven
methode gebruiken. Maak vervolgens 4 extra planken loodrecht vast
aan het eerste vierkant en tik erop. Om het volledige Mosaic-patroon
te maken, wordt aangeraden vierkant per vierkant te werken.

Afwerking
Plaatsing
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Wanneer u ook een mooie afwerking wilt op plekken waar de
houten vloer en een drempel samenkomen, raden wij aan om een
stukje uit de deurlijst te zagen. Om ervoor te zorgen dat u juist
zaagt, moet u een plank omkeren en deze op de vloer tegen de
deurlijst leggen. Leg de handzaag vervolgens plat tegen de plank en
snijd zoals aangegeven gewoon door de lijst/het profiel. Verwijder
de uitgezaagde stukken en zuig het eventuele stof op met een
stofzuiger. Vervolgens kunt u de vloerplank eenvoudig onder de
deurlijst/het profiel schuiven om de vloer perfect af te werken.

Wanneer u de houten vloer van Pergo rondom leidingen plaatst,
zorg dan dat u de afmetingen zorgvuldig opmeet en teken het
exacte midden van elke buis af op de planken. Boor op elk van de
afgetekende punten een gat dat even groot is als de diameter van
de buis + 16 mm in een droog klimaat en 24 mm in een nat klimaat.
Wanneer de buis zich aan de lange kant van de plank bevindt,
zaagt u de plank onder een hoek van 45 graden vanaf elk gat tot
aan de rand van de plank en zaagt u de plank zoals aangegeven
vervolgens tot aan de gaten. Wanneer de buis zich aan het einde
van de plank bevindt, zaagt de plank recht af. Plaats de plank. Breng
vervolgens gewone houtlijm aan langs de afgezaagde randen van
het afgezaagde stuk en lijm dat stuk weer terug op de juiste plek
op de plank. Zorg ervoor dat er geen lijm tussen het afgezaagde
stuk en de ondervloer terechtkomt. Gebruik afstandsblokjes om
voor een stevige lijmverbinding te zorgen en verwijder alle lijm op
het vloeroppervlak onmiddellijk met een vochtige doek. Door de
ruimte die u tussen de buizen hebt gemaakt, kan de vloer door de
seizoenen heen uitzetten of krimpen. Bij een zwevende plaatsing
mogen de gaten niet worden opgevuld met een dichtingsmiddel,
siliconen of een andere kleefstof. Gebruik Pergo radiatordopjes om
ruimten tussen radiatorbuizen te verbergen.

8-12 mm

+20 mm

Controleer het uiteindelijke oppervlak van de geplaatste vloer,
verwijder alle afstandsblokjes en plaats de Pergo plinten volgens de
instructies die met de plinten worden meegeleverd.
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8 -12 mm
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Onderhoud
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2

Wanneer u een zwevende vloer plaatst, kunt u erop lopen tijdens de
plaatsing en onmiddellijk daarna. Na de plaatsing is het aanbevolen
om de temperatuur in de ruimte op 15 - 22 °C te houen en de
relatieve vochtigheid tussen 30-85%. Tijdens de wintermaanden is
de lucht in de ruimte meestal heel droog. Het is dan ook ten zeerste
aanbevolen om luchtbevochtigers te gebruiken voor een constante
vochtigheidsgraad. In de zomer en de herfst is er een hoge relatieve
vochtigheid. De ruimte moet dan goed geventileerd worden. Een te
lage RV kan onomkeerbare schade aan de vloer veroorzaken (bv.
barsten, open voegen, gekraak, ...)

Veeg de vloer met een licht bevochtigde dweil, bezem of stofzuiger1. PREPARATION
om vuil en stof te verwijderen. Zorg ervoor dat de stofzuiger is
uitgerust met zachte wielen en een speciale borstel voor houten
vloeren om krassen op de vloer te vermijden. Gebruik nooit een
stoomreiniger om uw houten vloer te reinigen. Wanneer u de vloer
voor de eerste keer reinigt, dient u ervoor te zorgen dat ALLE stof
en vuil verwijderd is alvorens u een doek gebruikt. Nat onderhou van
2
1
een houten vloer is absoluut verboden.
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H 2O
When installing
a floating floor you can walk on it during installation and immed
maintain
a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity
level between 30-85
2
3
1
dry, for this reason it is strongly recommended to use humidifiers in order to obtain a
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may ca
Gebruik enkel de aanbevolen
reinigingsproducten
voorSqueaking sound, ...)
1. PREPARATION
2. INSTALLATION
3. FINISHING
4. MAINTENANCE <15 min
i www.quick-step.com
4. MAINTENANCE

vloeronderhoud. Hou er rekening mee dat het gebruik van andere
reinigingsproducten uw vloer kan beschadigen. Veeg de2vloer altijd
onmiddellijk droog zodat er geen
1 vocht of vloeistof meer
To zichtbaar
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Too low RH may cause irreversible damage to the
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3 i www.quick-step.com
<15 min
Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that us
2
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
4. MAINTENANCE
To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your floor. Never use a steam cle
1
floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt before using a cloth. Too wet main
type ‘w’
absolutely
forbidden.
When installingH2Oa floating floor
you can
walk on it during installation and immediately afterwards. After installation it is recommended to
maintain
a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity
level between 30-85%. During winter time the air in the rooms is usually extremely
2
3
dry, for this reason it is strongly
3 recommended to use humidifiers in order to obtain a constant humidity level. In the summer and autumn, when
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may cause irreversible damage to the floor (ie. Cracks, Open Joints,
Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that using other cleaning products ma
Squeaking sound, ...)
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.

2

4

To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the vacuum cleaner is equipped
type wood
‘w’
with you
soft can
wheels
special
flooring
brush to avoid
scratching
your
floor. Never
a steam cleaner
to clean your wooden
When installing a floating floor
walkand
on ait during
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afterwards.
After
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it is use
recommended
to
floor.
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cleaning
of
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floor
make
sure to
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ALLwinter
dust time
and the
dirt air
before
a is
cloth.
Tooextremely
wet maintenance of a wooden floor is
maintain a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity level
between
30-85%.
During
in theusing
rooms
usually
absolutely
forbidden.
dry, for this reason it is strongly
recommended
to use humidifiers in order to obtain a constant
4 humidity level. In the summer and autumn, when
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When installing a floating floor you can walk on it during installation and immed
maintain a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity level between 30-85
dry, for this reason it is strongly recommended to use humidifiers in order to obtain a
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may ca
Squeaking sound, ...)
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To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vac
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your fl
floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt befo
Bureaustoelen moeten zwenkwielen hebben van het zogenaamde
type ‘w’
absolutely forbidden.

“soft wheels” type (zachte wielen). Er wordt ook best een plastic
beschermmat geplaatst op de zone waar de stoel wordt geplaatst/
3
gebruikt. De poten van alle meubels moeten beschermd worden met
Only
use the recommended
cleaning products for floor maintenance. Remember that us
beschermviltjes om krassen op het geverniste/geoliede oppervlak
te
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
vermijden. Vermijd het verschuiven/verslepen van meubels over de
houten vloer om eventuele krassen te vermijden. Het is aanbevolen
om meubels op te tillen. Plaats altijd een degelijke deurmat bij alle
toegangsdeuren om te beschermen tegen zand, vuil of water
type ‘w’ en zo
de vorming van krassen te vermijden.

4

5

Speciale reinigingsinstructies zijn verkrijgbaar bij uw Pergo verdeler
of op de website van deze producten. Lees deze zorgvuldig
4 alvorens
u onderhou uitvoert aan het geverniste/geoliede oppervlak.
Castor chairs must have castors of the so called type “soft wheels” and a plastic protecto

placed/used. All furniture legs should be protected by felt pads to avoid scratching the l
over the wooden surface to avoid possible scratching. Lifting the furniture is recommende
avoid introduction of sand, dirt or water which might be harmful.

6

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 5problemen
of schade die voortvloeit uit de ondeskundige voorbereiding
de instructions are at hand with your Quick-Step dealer or on the website
Specialvan
cleaning
ondervloer, de plaatsing van de vloer zelf of de blootstelling
tainingvan
your de
lacquered/oiled surface.
vloer aan ongepaste klimaatomstandigheden/onderhou. Het recht
op vergoeding voor beschadigde of verkleurde planken 6
geldt niet
voor houten vloerbekleding die reeds geplaatst is. In niet-standaard
The manufacturer bears no responsibility for problems or damage which arises through in
gevallen raden wij u aan om uzelf voldoende te informeren
de of the floor to unsuitable climatic conditions/maintenance. The right for
or theover
exposition
specifieke vereisten van het bouwproject. Indien u nog does
vragen
hebt,
not extend to wood floors which already have been installed. In non-standard case
kunt u contact opnemen met uw verdeler.
regards to the specific requirements of our construction project. In the event of further que

