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INSTALLATIEHANDLEIDING 
ASPECTA® LVT VLOEREN

ALGEMENE INFORMATIE

Volg bij het installeren van ASPECTA® LVT vloeren altijd de 
meest recente normen voor het installeren van 
vloerbedekkingen op, zoals BS 8203 in het Verenigd 
Koninkrijk en VOB, Artikel C, DIN 18365 in Duitsland en alle 
andere relevante Europese, nationale en lokale normen. 

De vakkundige voorbereiding van de ondervloer en het 
gebruik van de juiste installatiematerialen zijn bepalend voor 
een goede installatie. Het is aan te bevelen materialen uit 
hetzelfde systeem te gebruiken. ASPECTA® raadt daarom het 
gebruik van lijmen, primers en vulmiddelen van dezelfde 
fabrikant aan. Neem de verwerkingsvoorschriften van de 
desbetreffende fabrikant in acht. Op onze website 
aspectaflooring.com vindt u ook een lijst van lijmen die door 
ASPECTA® zijn goedgekeurd.

Verwijder na ontvangst van de vloeren onmiddellijk de aanwezige 
krimpfolie en controleer de materialen op beschadigingen en de 
correcte stijl, kleur, hoeveelheid, batchnummers en rapporteer 
afwijkingen direct. Klachten over zichtbare gebreken worden 
alleen in behandeling genomen wanneer ze vóór het leggen en 
snijden worden gemeld. 

TESTEN EN VOORBEREIDEN VAN 
ONDERVLOEREN

Alle ondervloeren moeten getest en voorbereid worden volgens de meest 
recente normen voor het installeren van vloerbedekkingen, zoals BS 
8203 in het Verenigd Koninkrijk en VOB, Artikel C, DIN 18365 in 
Duitsland en alle andere relevante Europese, nationale en lokale 
normen. Zorg dat de ondervloer niet te lijden heeft van 
opstijgende dampen of hydrostatische druk.   Stel voor 
installatie de vochtinhoud van de ondervloer vast en corrigeer 
indien noodzakelijk, zorg dat deze voldoet aan de parameters van 
de relevante nationale en/of lokale normen. Zorg voor het plaatsen 
dat het oppervlak van de ondervloer schoon, droog, gelijkmatig, 
glad en vrij van barsten is. Een glad, gelijkmatig en absorberend 
oppervlak is noodzakelijk voor de correcte installatie van 
ASPECTA® LVT vloeren. We raden aan om in het algemeen een 
gladde vloeronderlaag van 2,0 - 3,0mm te plaatsen voordat u 
de ASPECTA® LVT vloeren plaatst. Volg huidige Europese, 
nationale en lokale normen op (Duitsland: DIN 18365 en EN 
1264-2) bij het installeren van ASPECTA® LVT vloeren in 
combinatie met vloerverwarmingssystemen. Maximum 
werktemperatuur op het oppervlak van de vloer is 27°C.

INSTALLATIE

Volg bij het installeren van ASPECTA® LVT vloeren altijd de meest 
recente normen voor het installeren van vloerbedekkingen op, 
zoals BS 8203 in het Verenigd Koninkrijk en VOB, Artikel C, DIN 
18365 in Duitsland en alle andere relevante Europese, nationale 
en lokale normen. Voor de beste resultaten acclimatiseert u 

ASPECTA® materialen en lijm in de gebieden waar ze geïnstalleerd 
worden gedurende minimaal 48 uur voor, tijdens en na de 
installatie.   De minimum vloertemperatuur dient 15°C, minimum 
kamertemperatuur 18°C en een maximale relatieve vochtigheid 
van 65% te bedragen. Houd het materiaal uit te buurt van 
verwarmings- en koelleidingen en direct zonlicht. Zorg dat de 
locatie-omstandigheden constant blijven zodat de lijm volledig 
hechtvermogen krijgt. 

ASPECTA® LVT vloeren zijn verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen en formaten, planken, vierkante tegels, rechthoekige 
tegels, en mogen alleen geïnstalleerd worden door professionele 
vloerinstallateurs die hebben aangetoond succesvol soortgelijke 
vloeropdrachten te kunnen voltooien. De tegels kunnen 
geïnstalleerd worden in dezelfde richting (geblokt of versprongen) of 
een kwartslag gedraaid, met behulp van de pijlen die op de 
achterkant staan gedrukt. Installeer zoals aangegeven door de 
architect of de eindgebruiker. Bij ASPECTA® LVT plankenvloeren 
moeten de voegen minimaal 15cm verspringen om een willekeurig 
uiterlijk te creëren waarbij uitlijning van de eindverbindingen 
voorkomen wordt. ASPECTA® LVT vloeren kunnen parallel of 
diagonaal naar de kamer of primaire muur gelegd worden. 

Plan de lay-out van de kamer zoals aangegeven door de 
architect, ontwerper of eindgebruiker. Meet de kamer in beide 
richtingen en markeer met krijt een middenlijn, zorg dat deze 
recht op de muur met de hoofddeur staat. U kunt ervoor kiezen 
om de tegels los te leggen om te controleren of er niets 
gesneden hoeft te worden rond de omtrek. Pas aan indien 
noodzakelijk. De lijm moet aangebracht worden met behulp van 
de juiste spreider voor lijm die wordt aanbevolen door de 
fabrikant van de lijm. Spreid alleen de hoeveelheid lijm die in de 
open tijd bedekt kan worden. (Kijk op het label op de verpakking 
van de lijm voor de openingstijd van de lijm). De hoeveelheid 
tijd die u heeft om de vloeren te plaatsen is afhankelijk van de 
temperatuur en vochtigheid. Hoe hoger de temperatuur en hoe 
lager de vochtigheid, hoe sneller de lijm zal drogen. Gebruik 
geen ventilatoren om de lijm te drogen. Het hoofd vloergebied 
dient verdeeld te worden in kleinere gedeeltes waarbij de 
omtrektegels niet vastgezet worden totdat het hoofdveld 
geïnstalleerd is. Na het installeren van een sectie, dient er 
grondig gerold te worden met een roller in beide richtingen 
(90°). Rol over de vloer zoals de omstandigheden toe staan 
zonder dat de tegels bewegen of er lijm op het oppervlak 
terecht komt. Rol opnieuw over de vloer op 90 graden na 
45-60 minuten, afhankelijk van de omstandigheden op de 
locatie. Voorkom dat er te vroeg gelopen wordt over de vloer, 
dit verstoort het hechten van de lijm. 

Stuur voor meer informatie een e-mail naar  
customerservice@aspectaflooring.com of neem contact 
op met de customerservice via nummer +31(0)881 662550 
(maandag t/m vrijdag).




