Herrebout Parket nv
9 mm parket met verborgen nageling
Plaatsingsrichtlijnen
Parket met Snap-Tack verbinding plaatst u in regel op
vergelijkbare wijze als elke andere 9 mm parket op
houten ondervloer. Er zijn een aantal verschillen:
Het Snap-Tack systeem wordt blind vernageld in de
tand met een aangepast pistool. Als uw pistool niet
aanpasbaar is, kunt u bij ons een voordelig en
kwalitatief hoogstaand pistool verkrijgen.
Voor de verlijming bevelen wij het gebruik van 2componentenlijm aan.
Het nagelen gebeurt in de tand. Hiervoor houdt u uw
pistool 45° gekanteld. Het goed kantelen van het
pistool is essentieel - iets wat u snel in de hand zult
hebben. Ligt het pistool te plat, dan hecht de nagel
niet in de ondervloer. Staat het pistool te recht, de
splintert de tand.
U kunt de Snap-Tack vloer beginnen plaatsen vanuit
het midden van de ruimte of vanaf de rand. Indien u
vanuit het midden werkt, plaatst u de planken voeg
tegen voeg. Het best vult u de voeg vooraf op met een
hard materiaal (lijm, houtkit).
U plaatst een eerste strook planken en nagelt die aan
beide kanten, op de tand en dwars door de plank voor
het vasthechten van de tegenoverliggende zijde.
Ongeveer 1 nagel per 70 cm volstaat.
Vervolgens legt u de volgende strook planken, klem
elke volgende plank op de tand van de vorige plank
en nagel ze vast in de tand. U kunt op die manier in
meerdere stroken door leggen, zoals u dit het best
gewoon bent.
Het is uiteraard niet verboden een te nagelen van
bovenaf. Is er een plank wat weerbarstig, moet u
ergens in omgekeerde richting werken (tand in de
groef steken) of past een kopskant niet goed, enkele
nagels zetten de plank op haar plaats. Door de
planken mooi vlak te vernagelen zult u morgen
minder moeten schuren. Het pistool is trouwens
krachtig genoeg om door knopen te nagelen. Waarom
dus een mooie plank verminken als het ook anders
kan?
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. 9 mm parket dat breder is dan 120 mm, moet verlijmd worden met solventarme 2-componentenlijm.

