Plaatsingsinstruc,es Finesse Floor (RCB-vloer)
Lees de plaatsingsinstruc,es zorgvuldig door. De garan,e vervalt als de instruc,es niet precies
worden opgevolgd. Alle informa,e is te goeder trouw en weerspiegelt onze huidige kennis. Ze kan
derhalve niet tegen ons worden gebruikt.
Acclima,sa,e, voorbereiding en controles
• De dozen dienen 48 uur voor de plaatsing onder dezelfde klimatologische omstandigheden
(temperatuur en luchtvoch,gheid) te worden bewaard als die op het moment van de plaatsing
[AB. 1]. Een belangrijke voorwaarde voor de goede plaatsing en de duurzaamheid van de RCBvloer op lange termijn zijn een kamertemperatuur van ca. 20 °C en een rela,eve luchtvoch,gheid
rond 50-70%.
• Benodigd materiaal en gereedschap: polyethyleenfolie (als het product niet over een ondervloer
beschikt), afstandswiggen, mes of zaag, hamer, houtblok (korte zijden) [AB. 2]. Indien nodig:
afdich,ngsmiddel.
• De ondergrond waarop de RCB-vloer zal worden aangebracht, dient te worden ingericht zodat de
RCB-vloer kan worden geplaatst zoals vereist door de instruc,es van de fabrikant. Geschikte
ondergronden zijn onder meer een minerale ondergrond (zoals dekvloeren of beton), spaanplaat
en houten vloerplanken. De ondergrond dient perfect eﬀen, droog, schoon en stabiel te zijn.
Oneﬀenheden in de vloer van meer dan 2 mm per meter lengte dienen te worden geëgaliseerd
door een deskundige [AB. 3]. De eﬀenheid van de ondergrond kan het best worden
gecontroleerd met een rijlat of een luchtbelwaterpas. Klachten voor reeds geplaatste of bewerkte
panelen zijn niet ontvankelijk. Controleer het materiaal grondig voordat u het plaatst [AB. 4].
• RCB-vloeren worden geplaatst als “zwevende” vloeren en mogen niet worden vastgelijmd, geschroefd, -gespijkerd of op om het even welke andere manier aan de ondergrond worden
beves,gd (bv. met een deurstopper) [AB. 5]!
• Tapijt dient te worden verwijderd en is niet geschikt als ondergrond voor de RCB-vloer. Tapijt
onder de RCB-vloer veroorzaakt problemen wanneer er op de RCB-vloer wordt gestapt, doordat
er aanzienlijke druk wordt uitgeoefend op de korte randen. Het bemoeilijkt de plaatsing en maakt
de montage soms helemaal onmogelijk. Ook om hygiënische redenen dient het te worden
verwijderd [AB. 6].
• Bij een houten ondervloer, uit bv. platen of vloerplanken, mag er geen polyethyleenfolie worden
geplaatst.
• Voordat een RCB-vloer zonder geïntegreerde ondervloer op een minerale ondergrond (beton,
dekvloer enz.) wordt geplaatst, is het wenselijk dat PE-folie wordt aangebracht om een betere
geluidskwaliteit te garanderen. De stroken worden geïnstalleerd zodat ze elkaar ongeveer 20 cm
overlappen en worden beves,gd met speciale plakband.
• Deze RCB-vloer is geschikt voor voch,ge ruimtes (bv. badkamer of keuken).
• Vloerverwarming op lage temperatuur kan enkel worden gebruikt als de temperatuur aan de
onderkant van de vloerbekleding nooit en nergens hoger is dan 27 °C [AB. 7]. Klachten en eisen
die verband houden met het gebruiken of plaatsen van vloerverwarming worden niet aanvaard.
Eisen kunnen enkel worden ingediend in het kader van onze algemene Garan,evoorwaarden.
• Het is aangewezen om de panelen vóór de plaatsing eerst te sorteren volgens de gewenste
patronen en (indien nodig) kleurnuances. U moet het RCB-vloermateriaal onmiddellijk gebruiken
nadat u de verpakking heef geopend!

Plaatsing:
• Het is aangewezen om de panelen in de lengterich,ng en in de rich,ng van de lichtbron te leggen
[AB. 8 + 16]. Bij muren die niet recht zijn, dient u eerst het proﬁel van de muur op de eerste rij
panelen aan te brengen en de panelen langs die lijn te zagen. Neem vóór de plaatsing ook de
afme,ngen van de kamer op. Als de eerste rij panelen minder dan 5 cm breed is, dient u de
resterende breedte (het overschot) te verdelen over de eerste en de laatste rij panelen zodat
beide rijen op dezelfde (symmetrische) paneelbreedte worden gezaagd.
• Plaats eerst de panelen in de linkerhoek van de kamer. Leg de eerste panelen met de tand naar
de muur en bewaar de afstand (speling) tussen de rand en de muur met wiggen. Het is belangrijk
dat 8-12 mm ruimte (uitzekngsvoeg) wordt voorzien tussen de rand en de muur,
verwarmingsleidingen, palen, deurstoppen enz. [AB. 9].
• Plaats een tweede paneel [AB. 10] met de onderkant van de tand plat in de groef van het eerste
paneel dat tegen de muur ligt en druk er dan van bovenaf op totdat u een duidelijke klik hoort
[AB. 13, 14].
• Zorg dat de breedtenaden parallel lopen en dat de lengtenaden in het verlengde van elkaar
liggen, zonder in te springen, en een rechte lijn vormen. Dat is noodzakelijk om de tweede rij
panelen zonder spleten in de lengteproﬁelen te kunnen plaatsen. Beves,g de overige panelen tot
aan het einde van de eerste rij. Draai het laatste paneel in de rij [AB. 11] 180° om het aan te
passen/bij te snijden; plaats het met de bedrukte kant naar boven naast de geplaatste rij (groef
tegen groef) en tegen de muur.
• Voorzie een afstand van 8-12 mm tussen de rand van het paneel en de muur. Markeer de juiste
lengte en snijd het paneel bij. Snijd of zaag het paneel vanaf de bovenkant. Begin elke nieuwe rij
met het resterende stuk (minstens 30 cm lang) van de vorige rij.
• Begin de tweede rij met een half paneel (lengte < 95 cm) of met het resterende stuk van de
eerste rij (lengte > 30 cm) [AB. 12, 13]. Plaats de tand aan de lengtezijde van het paneel in de
groef van het paneel in de eerste rij en druk het op zijn plaats. [AB. 14]. De eerste naad tussen de
breedtezijden moet zich telkens op minstens 30 cm van die in de vorige rij bevinden.
• Plaats een tweede paneel in de lengterich,ng in de groef van het paneel uit de vorige rij, druk het
aan en ,k het vervolgens op zijn plaats met een hamer en een houten blokje [AB. 15.1, 15.2,
15.3] totdat u een duidelijke klik hoort. Zo garandeert u dat het paneel vlot in het lengteproﬁel
wordt geplaatst en ingebracht.
• Als de vloer moet worden geplaatst op een meer dan 8 meter lange of brede oppervlakte of in
een kamer met scherpe hoeken, dienen er (minstens 2 cm brede) expansievoegen te worden
voorzien. Zo kan de vloer uitzeten of inkrimpen bij klimatologische veranderingen. Denk hier ook
aan als u vloeren van verschillende kamers met elkaar verbindt. In dat geval moet er een
scheiding in het oppervlak komen bij elk deurkozijn. Expansievoegen kunnen naar behoren
worden verborgen met aangepaste proﬁelen.
• De diameter van gaten voor verwarmingsleidingen in de panelen mag niet meer dan 3 cm groter
zijn dan die van de leiding. Een aangepast stuk moet worden uitgesneden, gelijmd, geplaatst en
beves,gd met een wig totdat de lijm is opgedroogd [AB. 17, 18, 19].
• Houten deurkozijnen dienen genoeg te worden ingekort zodat eronder ruimte is voor een paneel
met geluidsisola,e voor voetstappen en 2-3 mm speling [AB. 20, 21].
• Verwijder de afstandswiggen na de plaatsing
• Beves,g vervolgens plinten aan de muren om uw project perfect af te werken [AB. 24, 24.1].
• Bij plaatsing in een douchezone, rond een bad of op andere bijzonder voch,ge plaatsen dient een
lijn silicone te worden aangebracht tussen de rand van de panelen en de muren [AB. 25]. De
fabrikant kan enkel garanderen dat de panelen zelf watervast zijn. Het watervast maken van elke
verbinding is de verantwoordelijkheid van de installateur en bijgevolg kan de fabrikant niet
aansprakelijk worden gesteld voor enig hieruit voortvloeiend schadegeval.

Reiniging en onderhoud
• Verwijder niet-klevend vuil door het op te vegen of op te zuigen met een geschikte stofzuiger
voor harde vloeren [AB. 26].
• Gebruik voor permanent onderhoud enkel schoonmaakproducten die de fabrikant van de RCBvloer aanbeveelt. Niet geschikt voor het behandelen van RCB-vloeroppervlakken zijn: polijst- en
reinigingsmiddelen met toevoegingsmiddelen zoals was, olie enz.
• De RCB-vloer mag niet worden gepolijst. Veeg voetafdrukken en vuil weg met water en een
klassiek reinigingsproduct. Hardnekkige vlekken dienen selec,ef te worden gereinigd en
verwijderd met een geschikte reinigingsspray. Breng geen bijkomend dich,ngsproduct aan op het
oppervlak van de RCB-vloer.
• Opgelet! Bescherm de vloer tegen krassen en inkepingen! Gebruik een vuilmagneetmat die groot
genoeg is bij elke ingang. Houten, metalen of plas,c meubelpoten dienen te worden voorzien van
vilten vloerbeschermers [AB. 28]. Bureaustoelen mogen enkel worden gebruikt als ze zachte
wieltjes hebben (DIN 12529) of als er een beschermend tapijt van commerciële kwaliteit is
gelegd.
• Door deze instruc,es op te volgen, zult u de levensduur van uw RCB-vloer verlengen en uw recht
op garan,e onverminderd behouden.
Algemene belangrijke informa,e
• De designvloer is ontworpen om te worden gebruikt in een normaal woonklimaat. Een
kamertemperatuur van 20 °C met een rela,eve luchtvoch,gheid van 40-60% is ideaal.
• De vloer is niet geschikt voor gebruik buitenshuis of in zomerhuizen, douchecabines, sanitaire
voorzieningen met vloerafvoer, sauna’s of serres/veranda’s.
• Vermijd direct zonlicht en de mogelijke oververhikng van het oppervlak die daarmee gepaard
kan gaan, aangezien er daardoor een risico op kromtrekken ontstaat. Plaats de vloer niet nabij
een panoramavenster, schuifdeuren, openslaande deuren e.d. als daar direct zonlicht door kan
vallen en/of zorg op warme, zonnige dagen voor genoeg schaduw op de vloer, bv. door middel
van jaloezieën of een zonnescherm, om te hoge vloertemperaturen te vermijden [AB. 29].
• Intens zonlicht kan het oppervlak op lange termijn ook verkleuren [AB. 29].
• Er mag geen houtkachel op de vloer worden geplaatst. Voorzie vloerbescherming (bv. keramisch)
tot op ongeveer 40 cm rond de kachel. Vermijd te hoge vloertemperaturen in het algemeen,
d.w.z. hoger dan 40 °C, als gevolg van warmtebronnen [AB. 16 + 30]. Vraag bij twijfel uw
schoorsteenveger om meer informa,e.
• Interac,e met andere materialen (bv. verkleuring onder tapijten of vloerkleden) kan niet worden
uitgesloten en is geen reden om een klacht in te dienen.
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Disassembly:
FULL FITTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE POSE COMPLETES
VOLLEDIGE PLAATSINGINSTRUCTIES
KOMPLETE VERLEGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
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