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Soort: Europese Eik
Kwaliteit: QF1b / QF2 / QF3(x), in de kwaliteiten Qf2
                          en Qf3 kunnen opvulbare barsten op de
                          koppen voorkomen, in Qf3 ook op de
                          zijkanten alsook opvulbare open knopen.
Dikte: 9 mm
Breedte: 212 mm (nuttig), met chanfrain
Lengte: 400  tot 2500 mm (gemiddeld 2000 mm)
Plaatsing: volverlijming uitsluitend met PU-lijm op

onderparket
verdoken nageling in de voeg

Essence: chêne européen
Qualité: QF1b / QF2 / QF3(x), dans les qualités

Qf2 et Qf3 il peut y avoir des défauts sur
les bouts, dans le Qf3 aussi sur les cotées
ainsi que des neuds ouverts - tout défaut
ayant la possibilité d’être bouché.

Epaisseur: 9 mm
Largeur: 212 mm (surface), avec chanfrain
Longeur: 400 à + 2500 mm (2000 mm en moyenne)
Pose: collé uniquement avec adhésif PU sur un

sous-parquet
à clouer de façon caché dans
la rainure

Door de 45° V-voeg & tand kan geplaatst worden 
met verdoken krammen in de voeg.
(Sporadisch kan een nagel van bovenaf 
noodzakelijk zijn.)

Avec la rainure-V à 45° vous clouez dans la 
rainure, les attaches sont cachées.
(Rarement, il peut être nécessaire de clouer dans 
la superficie.)

Ware grootte

Bij het stockeren van dit produkt dient u de volgende belangrijke richtlijnen te volgen: grote en/of bruske schommelingen in de luchtvochtigheid dienen vermeden te worden (ideaal tussen 50 en 65% 
relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend). Plaatsing van het parket mag enkel gebeuren als de ondergrond aan de vereisten voldoet (maximum 10% vocht in het onderparket of maximum 2% restvocht 
in de cementchappe). Plaatsing uitsluitend op onderparket of multiplex of OSB platen. Bij stockage dient erop gelet te worden dat de pakken perfect plat liggen. De planken komen beter niet in contact met 
een magazijnvloer of dergelijke. Het is aan te bevelen het hout ten minste 48 uren vooraf ter plaatse te brengen en plat te stockeren. De planken mogen onder geen beding recht gestockeerd worden. 
Verlijming dient te gebeuren met een solventvrije 2-component poyurethaanlijm. Bij gebruik van andersoortige lijmen kunnen wij geen garantie geven op een perfect resultaat. Indien er toch enkele 
planken blijken te schotelen bij het uitpakken, zorgen wij voor vervanging dezer, indien de ganse levering schotelt, is deze fout gestockeerd geweest en zijn wij niet aansprakelijk.

Al ons parket wordt zodanig gedroogd dat er na bewerking een stabiele plank verkregen wordt met een evenwichtsvochtgehalte van 10%.
De bewerkingen zijn zodanig dat de planken volledig recht zijn en als geschuurd worden geschaafd. Bij stockage worden de voorwaarden inzake vochtigheid gerespecteerd en regelmatig 
gecontroleerd. Bij elke partij die ons bedrijf verlaat wordt het vochtgehalte in het hout nogmaals gecontroleerd.

* wij bepalen de kwaliteiten aan de hand van de gestandardiseerde Franse normering voor bekantrecht hout (eik) van de APCEF. Grosso modo komt Qf1a overeen met 1e keus, Qf1b, met 1e bis, 
Qf2 met Rustiek A en Qf3 met Rustiek B (de normen van de APCEF gelden als maatstaf). Mogelijke afwijkingen op deze normen worden in dit produktblad vermeld. Op een voudige aanvraag sturen 
wij u graag het datablad met de exacte omschrijving van de verschillende kwaliteiten.

212 mm breed en tot 2,5 m lang in Qf1b, Qf2 en Qf3 !!

Verdoken nageling - Schotelt niet (indien u onze raadgevingen volgt)

Ware grootte

*

Herrebout Parket nv

Extreem brede parketdelen 9 mm met V-voeg
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