Montagehandleiding vloeren

Geachte klant,
U kocht een rustieke grenen vloer voor in uw blokhut, om deze juist te monteren en u
een optimaal resultaat te geven adviseren wij u deze montagehandleiding zorgvuldig
door te lezen.
Wij adviseren u de onderzijde van de vloer te laten ventileren door aan weerszijden van
de blokhut een kleine opening te laten tussen de onderprofielen of betonbanden.
U heeft minder last van schimmel en vocht in een goed geventileerde ruimte.
1 U dient de vloer minimaal elke 50 cm. te ondersteunen zowel in de breedte als de
diepte en op alle einden van de vloerbalken.
2. Zorg dat de vloer zoveel mogelijk waterpas ligt.
3. U kunt nu beginnen met de vloerbalken te leggen, het is afhankelijk van de maat van
de blokhut of u deze aan elkaar moet koppelen of in moet korten.
De vloerbalken dienen altijd in de breedte van de blokhut (of bij sommige modellen op de
langste overspanning) te worden gelegd.
4.Monteer de vloerbalken aan de bovenzijde op gelijke hoogte als de binnenzijde van de
Onderprofielen of de betonbanden.
5. Zorg dat de vloerbalken om de ca. 50 cm. conform de tekening evenwijdig van de
zijwanden komen te liggen en bevestig deze bij voorkeur aan de onderprofielen of
betonbanden.
6. U kunt nu beginnen de vloer te leggen door vanaf de deuren naar de achterkant van
de blokhut te werken, bevestig de vloerplanken goed aan de onderbalken zorg er voor
dat u de vloerplanken niet te vast aanduwt maar laat ca. 1 mm ruimte tussen de delen
zodat deze kunnen uitzetten en krimpen. Het is afhankelijk van de breedte van de
blokhut of u de vloerplanken moet koppelen.
Laat aan de zijkant van de vloer een ruimte van enkele millimeters als u de vloerplanken
op lengte maakt.
7. De laatste van de vloerplanken zal waarschijnlijk in de lengte doorgezaagd moeten
worden.
8. U kunt nu de vloer behandelen, met een bij voorkeur slijtvaste laag.
9. bevestig als laatste de plinten op de vloer.

