Herrebout-Vermander N.V. S.A.
Parket plaatsen
Gids voor zelfdoeners
Kuurne, oktober 2004

U wenst uw parket zelf te plaatsen. Geen probleem. Een beetje handigheid, tijd en een aantal nuttige tips die u in dit
document kunt vinden, zullen u helpen uw parket zelf te plaatsen zonder dat u de grootste beginnersfouten zult maken.
Achteraan vindt u een handige materiaallijst.
In deze beknopte uitleg maken we onderscheid tussen zwevend geplaatste parket en gekleefde parket (op onderparket).
De kleuren helpen u naar de paragraaf die het best uw werkmethode beschrijft. De niet gekleurde stukken tekst zijn voor
beide types bedoeld.

Dit is een beperkte versie met uittreksel uit de originele tekst die u van ons krijgt op het moment
dat uw parket geleverd wordt.

De ondergrond
Allereerst dient de ondergrond geprepareerd te worden. Werkt u op een bestaande vloer of roostering (eventueel met een
bestaande plancher), kijk dan na of het geheel plat is: verzakkingen in de grond of in de plancher op een verdieping
zullen een verzakte parket geven. Een verzakte vloer dient genivelleerd te worden met speciaal cement. Als er geen
vochtscherm onder de vloer zit, moet hij waterdicht gemaakt worden met een afsluitende voorstrijk. We willen ten allen
prijze vermijden dat er opstijgend vocht tot aan het parket kan komen. Zelfs als er onder de zwevende parket een [...]

Onderparket
Als de voorstrijk is gedroogd (overnachten, hou rekening met geurhinder) kan er verder gewerkt worden. Dient er
onderparket gelegd te worden (mozaiek), dan kunt u de 2-componentenlijm nu mengen. U doet dit best met een
mixerstaaf op een krachtige boormachine. De harder in de pot hars gieten, goed laten uitlekken en goed doormixen.
Vervolgens de pot in zijn geheel uitgieten en leegkammen. Vervolgens met de lijmkam nummer 4 de lijm over de [...]
Het is nu tijd om zich te beraden over de richting van het parket. Er zijn een paar basisregels waartussen men het juiste
compromis moet zoeken:[...]
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Het zwevende parket wordt nu met tand en groef in elkaar gezet. Het heeft niet direkt belang of u nu op de tand werkt of
op de voeg, als ze maar allemaal dezelfde richting uitkijken, uiteraard. U dient ten minste 1 cm van de muur te blijven
(rondom). Gebruik daarvoor stukjes hout van 1 cm dikte die u tussen de eerste plank en de muur klemt. Gemakshalve
kunt u deze stukje met wat tape aan de muur kleven. U steekt de delen in mekaar zonder lijm op de langskanten. Enkel
[...]
De verlijmde vloer plaatsen, begint met het overschouwen van de ruimte. Eventueel moeten eerst een aantal planken
verzaagd en aangepast worden. Eventueel moeten de deurstijlen eerst afgezaagd worden. Als alles goed klaar ligt om te
starten, mag de lijm gemengd worden. U kunt uiteraard ook dispersielijm (op waterbasis) of alcohollijm gebruiken. 2componentenlijm geeft echter steeds de beste garantie voor een perfect resultaat dat nooit meer loskomt. Gebruik kam 3
[...]

Schuren
Parket schuren is eigenlijk gespecialiseerde materie. Denk niet dat u vanuit het niets een grote bandschuurmachine,
kantenschuurder of roterende schijfschuur (type woodboy) kunt bedienen. U riskeert putten te schuren met de
bandschuurmachine of de kamer rond te vliegen als u de schijfschuurmachine aan zet. Voorafgaandelijk ermee oefenen
op de chappe kan eventueel helpen. Een gouden regel is nooit ter plaatse te blijven schuren; steeds bewegen is de
boodschap. Maak ook nooit bruske bewegingen met een schuurmachine want dan kantelt ze over en hebt u een put
geschuurd. Dit document kan u echter niet leren schuren. Een goede opleiding en een paar jaar ervaring wel.[...]

Afwerken
Boenwas dient opgewarmd te worden en ingewreven, gepolierd, (hard) geborsteld. Het verwarmen van de boenwas
verbetert het in het hout dringen. Laten drogen en de behandeling herhalen.
Olie op het parket wrijven kunt u met vodden doen. [...]
Vernis wordt in zijn 2-componentvorm gebruikt en is vandaag meestal op water gebaseerd. Dat wil zeggen dat de
typische doordringende geur van solventvernissen er niet bij is en u in het huis kunt blijven wonen en slapen. Vernis
wordt in de juiste verhouding gemengd in een maatbeker. Volg daarbij de voorschriften op de verpakking. [...]

Plinten plaatsen
U krijgt een deel lange en korte plinten. De lange plinten houdt u voor de lange stukken, de korte plinten zal u kunnen
gebruiken om een lange muur aan te vullen of voor een kort stukje muur. In de voorbije dagen, toen u het parket voor de
1e en 2e maal verniste, heeft u de plinten met overschotjes van de parketvernis 2 keer vernist met tussenschuren of u
heeft ze 2 keer in de olie of was gezet.[...]

Verdere details
Eventuele overgangen naar andere vloeren, uitzetvoegen, aansluitingen met rails in de vloer kunt u proper afwerken met
een weinig eikkleurige kit die u aanbrengt op een met tape afgeplakte vloer.
Het is het best dat u elk foutje, van meteen dat u het ziet, corrigeert of herstelt. Pas ook op, telkens als u afwerkt (vernis,
olie), dat de vloer kraaknet is en dat er geen strepen zijn van schoenen.

Onthoud dat een propere werf, waar afval meteen in de juiste zak belandt, beter en sneller werkt.
Veel succes met de werkzaamheden. Deze beknopte handleiding is uiteraard geen bijbel: er bestaan heel veel goede
manieren om parket te leggen en elkeen heeft zo zijn eigen methode waar hij zich het best bij voelt. Het belangrijkste is
uiteraard een mooi resultaat
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Materiaallijst algemeen
afkortzaagmachine of tafelzaagmachine
pendelzaag (wipzaag)
set beitels
snijmes
houten of rubberen hamer
koevoet
plooi- of lintmeter
stofzuiger
een vervangroller met kortharige rolletjes, op een borstelstok
[...]
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