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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, op onder-
parket die geschikt is voor de toplaag.

9 mm parket met verborgen nageling

Voortaan is het niet meer nodig, dat u na het 

vastmitrailleren van het 9 mm parket, nogmaals op uw 
knieën gaat zitten om de gaatjes op te vullen. Nu bestaat er 
immers een 9 mm parket dat verborgen kan genageld 
worden: de Snap-Tack; u nagelt niet meer van bovenaf, 
u nagelt in een speciaal daarvoor ontwikkelde tand, die door 
zijn vorm, het volgende parketdeel meteen vastklemt.

Resultaat: u legt het parket minstens even snel, u 

hoeft geen nagelgaatjes meer op te vullen of nagels door te 
kloppen en u levert onberispelijk werk af. Omdat de 
parketdelen onderling in mekaar haken, kan het schuren 
starten met een fijnere korrel, dus minder werk nadien.

SECRET NAILING SYSTEM

U kunt bij ons een aangepast 
pistool kopen, met een fijne 
kop, die past op de Snap-
Tack tand (merk Bea) of u 
past uw eigen pistool aan.

Hou het pistool schuin 
zodat de nagels schuin in 
het hout worden gedreven. 
De kop van het pistool 
past perfect in het gootje.

U nagelt de planken in de 
Snap-Tack tand. Het 
pistool glijdt snel in de 
kleine goot bovenop de 
tand.

Schuif het volgende parket-
deel tegenaan en klem het 
vast op de tand: het wordt 
vanzelf naar beneden 
geduwd en zet zich vast.

SNAP ACK
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