
DEQUIDT HOUT – PLAATSINGSVOORWAARDEN 
 

 

Bezint eer gij begint… 
 
Omdat hout een levende materie is, is het uiterst 
belangrijk daar rekening mee te houden en zich aan 
enkele regels te houden. We wensen u hierbij enkele 
praktische tips mee te geven, dewelke u 
waarschijnlijk reeds lang kent en toepast, maar 
vanwege hun belang hadden we ze graag nog eens 
voor u op papier gezet. 
 
Wanneer de plaatsingsvoorwaarden op de werf niet 
vervuld zijn en de parketteur het risico neemt toch 
tot plaatsing over te gaan, zelfs wanneer dit op 
uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever of de 
architect gebeurt, dan wordt hij verondersteld de 
ondergrond waarop de houten vloer aangebracht 
wordt of het klimaat waarin deze geplaatst wordt te 
kennen en aanvaard te hebben. Wanneer achteraf 
problemen optreden zal hij hiervoor in elk geval 
tenminste medeverantwoordelijk gesteld worden. 
Hierbij wordt van het standpunt uitgegaan dat ook 
na de plaatsing het binnenklimaat normaal blijft. 
 
Het is dan ook belangrijk dat er voor, tijdens en na 
de werken enkele vaststellingen en metingen gedaan 
worden. Op de werf kan men altijd eerst enkele 
visuele waarnemingen doen, zoals kleur van het 
beton, condensatie op beglazing enz. Deze 
vaststellingen vormen een eerste aanwijzing, maar 
het is noodzakelijk ook precieze metingen uit te 
voeren met betrekking tot: 
 
Het vochtgehalte van de omgevende 
ruwbouwconstructie zijnde muren, dekvloer… 
Zandcementen dekvloeren mogen een maximale 
restvochtwaarde van 2,0% hebben, in geval van 
vloerverwarming ligt de maximale waarde op 1,8%. 
Bij anhydrietvloeren liggen de maximale 
restvochtwaarden op 0,5 en 0,3 %. De muur- en 
plafondbepleistering moet afgewerkt en volledig 
droog zijn. Onder volledig droog wordt verstaan: 
max. 2,5% voor metselwerk en max. 5% voor 
bepleistering. Een snelle indicatie van het 
vochtpercentage wordt meestal gemeten met 
elektrische vochtmeters. Deze metingen duiden ook 
meteen de vochtigste plaatsen aan. Wanneer uit 
deze indicatie blijkt dat de vereiste waarden bereikt 
zijn, worden met de carbuurmeter (de enige 
rechtsgeldige methode) enkele exacte metingen 
uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 

De relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur. 
Een ruimte wordt ‘droog’ geacht wanneer de 
hygrothermische omstandigheden die er heersen en 
die er meerdere opeenvolgende dagen worden  
waargenomen, binnen de volgende grenzen blijven: 
-temperatuur van de lucht: 15-22°C 
-relatieve vochtigheid van de lucht : 50-60% 
 
Het vochtgehalte van het hout 
Al onze houten vloeren worden geleverd met een 
gemiddeld vochtgehalte van 9 ±2%. 
Bewaar de geleverde vloerdelen in een droog lokaal 
met gematigde temperatuur. Elke houten vloer moet 
minstens 48 uur in de originele verpakking 
acclimatiseren in de ruimte waar hij gelegd zal 
worden. Let wel dat deze  ruimte moet voldoen aan 
de plaatsingsvoorwaarden.  
 
Naast de vochtmetingen dienen ook aan de 
ondergrond de nodige eisen gesteld te worden : 
 
Dimensionele eisen: peil, horizontaliteit, vlakheid. 
Toleranties op de vlakheid worden gemeten door 
een onbuigzame lat in een willekeurige richting op 
de dekvloer te plaatsen: 
 

klasse 1:       klasse2 : 
gelijmd       zwevend of genageld 
 

latlengte 1 meter  speling 2mm   speling 3mm 
latlengte 2 meter  speling 3mm   speling 4mm 
 
Oppervlaktetoestand: 
Bij verlijmde plaatsing is het noodzakelijk de sterkte 
en de cohesie van dekvloeren te controleren door 
middel van hamerslag en krasproef, om na te gaan 
dat de ondergrond wel sterk genoeg is om op te 
verlijmen. 
Gaten en scheuren dienen gerepareerd te worden. 
Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat alles 
wat de hechting nadelig kan beïnvloeden (bv oude 
lijmresten) grondig verwijderd wordt. 
 
Pas wanneer deze metingen aantonen dat de 
plaatsingsvoorwaarden aanvaardbaar zijn, kunnen 
de werken aangevat worden.  
In geval van ongunstige plaatsingsomstandigheden 
wordt de parketlegger ten stelligste aangeraden de 
beslissing tot uitstel van plaatsing, met vermelding 
van de redenen, schriftelijk aan de opdrachtgever 
en/of architect mee te delen. 
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Leginstructie voor  
zwevende plaatsing van parket 
 
Benodigdheden: 
Een (rubber) hamer en aanslagblokje, rolmaat of 
duimstok, winkelhaak, potlood, decoupeerzaag, 
afkortzaag, PVAc 3 lijm en lichtvochtige poetsdoek, 
hielijzer, touw, afstandsklosjes van minimaal 10 mm. 
 
Ondergrondvoorbereiding: 
De basisvloer dient vlak, blijvend droog en goed 
dragend (niet verend) te zijn. Zorg ervoor dat de 
vloer volledig stof- en vetvrij is. Verwijder de plinten. 
Plaats op de basisvloer steeds een dampdichte folie. 
Zorg ervoor dat de naden van deze folie ruimschoots 
overlappen en plak ze af met een watervaste 
aluminium tape. Zet de folie tegen de muren 
omhoog, zodat ook hier geen vocht door kan. Snij de 
folie af op halve plinthoogte.  
Breng een geluiddempende en/of isolerende 
ondervloer aan, b.v. PE-schuim of softboard. Zorg 
ervoor dat de naden van de ondervloer haaks liggen 
op de naden van de parketvloer.  
De vloerplanken worden best evenwijdig met de 
lengterichting van de kamer geplaatst, omdat de 
hygrische beweging van hout zich voornamelijk in de 
breedte manifesteert. In kleinere ruimtes kan men 
uit optische overwegingen rekening houden met de 
lengte van de muren en met de lichtinval: De ruimte 
zal langer en smaller lijken wanneer de 
parketstroken in de lengterichting liggen; legt u de 
stroken in de breedterichting, dan zal de kamer 
breder en korter tonen. Indien de stroken haaks 
liggen op de lichtinval, zullen de naden benadrukt 
worden. 
 
Acclimatiseren, controleren en mengen: 
Voor het leggen moeten de vloerdelen en eventueel 
de ondervloer en de plinten minimaal 48 uur 
geacclimatiseerd worden in de ruimte waarin u het 
parket gaat plaatsen. Laat de vloerdelen hiervoor in 
hun dampdoorlatende verpakking en leg ze plat op 
de grond. Stapel niet tegen een buitenmuur. De 
relatieve luchtvochtigheid van de ruimte moet ± 55 
% bedragen en de temperatuur dient tussen de 18 
en 22 °C te zijn. Na het acclimatiseren mogen de 
vloerdelen uitgepakt worden. Controleer hierbij elke 
plank op beschadigingen. Vloerdelen waarin u een 
fout ontdekt dient u apart te houden en mogen niet 
verwerkt worden. Na deze controle is het interessant 
om vloerdelen uit verschillende pakken te 
vermengen, zo worden kleur- en structuurverschillen 
tot een minimum herleid. 
 
 
 

Het plaatsen van de vloer: 
Iedere houten vloer werkt. U dient tussen de muur 
en de vloer een zwelnaad van minimaal 10 mm vrij 
te houden. Ook bij dorpels, kozijnen, leidingen e.d. 
dient u een zwelnaad van min. 10 mm te 
respecteren. Plaats om de 40 cm tegen de muur een 
afstandsklosje van tenminste 10 mm. Leg de eerste 
rij vloerdelen met de tand tegen de afstandsklosjes 
aan. Meet de lengte van het laatste paneel van de 
rij, teken af met een winkelhaak en zaag het op 
maat. Neem vervolgens de panelen van deze 
rij terug weg en zaag de tand over de volledige 
lengte weg. Plaats opnieuw de eerste rij met de 
(verwijderde) tandkant tegen de afstandsklosjes aan. 
Plaats nu de volgende twee rijen. Het laatste paneel 
van de rij plaatst u met het hielijzer.  
Controleer met touwtjes of de rijen recht liggen. 
Als ze recht liggen kunt u ze gaan verlijmen. 
Verlijm de vloerdelen rondom aan elkaar. De lijm 
wordt op het bovenvlak van de groef aangebracht, 
waarna de tand in de groef wordt geduwd. Zorg 
ervoor dat er geen onderbrekingen zijn in de 
lijmnaad. Tik de vloerplanken met behulp van een 
aanslagblokje en een (rubber) hamer zorgvuldig 
tegen elkaar. De lijm mag hierbij niet uitwellen 
aan de onderzijde, omdat daar anders een hechting 
bekomen wordt waardoor het principe van de 
zwevende plaatsing wordt tegengewerkt.  
Lijmrestjes dient u onmiddellijk te verwijderen met 
een schone lichtvochtige doek. Voor een optimaal 
resultaat laat u de eerste 3 rijen eerst drogen.  
Hierbij is het raadzaam de vloerdelen samen 
te houden met spanbanden in combinatie met 
gewichten. Plaats vervolgens de volgende rijen. 
Respecteer de zwelnaad van minimaal 10 mm bij het 
van breedte zagen van de laatste rij. Tik deze 
planken aan met behulp van het hielijzer.  
Verwijder vervolgens de afstandsklosjes en werk 
de vloer af met een plint.  
 
Onderhoud en afwerking*: 
Uw vloer is nu klaar voor verdere afwerking.  
Indien u een industrieel afgewerkte vloer heeft 
geplaatst is het raadzaam om deze onmiddellijk te 
behandelen met een onderhoudsproduct. Uw werk 
zal mooier ogen en beter beschermd zijn tijdens het 
aanbrengen van meubels e.d. 
 

*Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die het gevolg zou zijn 
van een eigen behandeling of afwerking van vloeren 
en wand- en plafondbekleding met onze producten. 
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Leginstructie voor verlijmde 
plaatsing van parket 
 
Benodigdheden: 
Een (rubber) hamer en aanslagblokje, rolmaat of 
duimstok, winkelhaak, potlood, decoupeerzaag, 
afkortzaag, lijm en aangepaste lijmkam, lichtvochtige 
poetsdoek, hielijzer, touw, afstandsklosjes van ±10 
mm. Eventueel materiaal om voor te strijken en/of 
te egaliseren. 
 
Ondergrondvoorbereiding: 
Op het moment dat de parketlegger tot plaatsing 
overgaat aanvaardt hij de ondergrond en wordt hij 
verantwoordelijk gesteld voor zijn werk.  
Aangezien de staat van de ondergrond 
doorslaggevend is voor een succesvolle verlijming 
is het belangrijk deze grondig te onderzoeken. (Zie 
hoofdstuk plaatsingsvoorwaarden) 
Wanneer de ondergrond droog en stabiel bevonden 
werd, kan men hierop rechtstreeks verlijmen. Om 
een optimale hechting en een beter rendement te 
bekomen is het raadzaam de ondervloer te 
behandelen met het gepaste voorstrijkmiddel. 
Wanneer de ondergrond een te hoog 
restvochtpercentage bezit, kan dit opgelost worden 
door een epoxy restvochtscherm aan te brengen. 
Wanneer de ondergrond te oneffen is, dient men 
deze eerst te egaliseren. Een egaline wordt steeds 
voorafgegaan door een voorstrijkmiddel. 
 
Acclimatiseren, controleren en mengen:  
Voor het leggen moeten zowel de lijm als de 
vloerdelen en eventueel de ondervloer en de plinten 
minimaal 48 uur geacclimatiseerd worden in de 
ruimte waarin U het parket gaat plaatsen. Laat de 
vloerdelen hiervoor in hun dampdoorlatende 
verpakking en leg ze plat op de grond. Stapel 
niet tegen een buitenmuur. De relatieve 
luchtvochtigheid van de ruimte moet ± 55 % 
bedragen en de temperatuur dient tussen de 18 en 
22 °C te zijn. Na het acclimatiseren mogen de 
vloerdelen uitgepakt worden. Controleer hierbij elke 
plank op beschadigingen. Vloerdelen waarin U een 
fout ontdekt dient U apart te houden en mogen niet 
verwerkt worden. Na deze controle is het interessant 
om vloerdelen uit verschillende pakken te 
vermengen, zo worden kleur- en structuurverschillen 
tot een minimum herleid.  
 
 
 
 
 
 

Het plaatsen van de vloer: 
Iedere houten vloer werkt. U dient tussen de muur 
en de vloer een zwelnaad van minimaal 10 mm vrij 
te houden. Ook bij dorpels, kozijnen, leidingen e.d. 
dient u een zwelnaad van min. 10 mm te 
respecteren. Plaats om de 40 cm tegen de muur een 
afstandsklosje van tenminste 10 mm. Leg de eerste 
rij vloerdelen met de tand tegen de afstandsklosjes 
aan. Meet de lengte van het laatste paneel van de 
rij, teken af met een winkelhaak en zaag het op 
maat. Neem vervolgens de panelen van deze 
rij terug weg en zaag de tand over de volledige 
lengte weg. Plaats opnieuw de eerste rij met de 
(verwijderde) tandkant tegen de afstandsklosjes aan. 
Plaats nu de volgende twee rijen. Het laatste paneel 
van de rij plaatst U met het hielijzer. Controleer met 
touwtjes of de rijen recht liggen. Als ze recht liggen 
kunt U ze gaan verlijmen. Breng de lijm aan op de 
dek- of houten ondervloer met de geschikte spatel. 
Om goed gevormde rijmrillen te krijgen wordt de 
lijmspatel onder een hoek gehouden. Afhankelijk van 
de open tijd en de grootte van de vloerelementen 
lijm je nooit meer oppervlakte in dan nodig om 
2 tot 5 stroken te plaatsen. Leg de vloerdelen in het 
natte lijmbed en schuif of klop ze tegen elkaar tot 
geen voeg meer zichtbaar is. (Volvlakkig verlijmde 
vloerdelen worden niet bijkomend in de tand en 
groef verlijmd!). Overtollige lijmresten onmiddellijk 
verwijderen met een vochtige doek. Daarna dien je 
de vloerdelen op de ondergrond aan te drukken om 
een zo groot mogelijk contactoppervlak tussen 
het element en de ondergrond te bekomen (bv met 
zandzakken). 
 
Onderhoud en afwerking*: 
De wachttijd alvorens de verdere afwerking aan te 
vatten varieert van 24 tot 48 uur. (Vraag de 
technische fiches van de lijm op).  Indien u een 
industrieel afgewerkte vloer heeft geplaatst is het 
raadzaam om deze onmiddellijk te behandelen met 
een onderhoudsproduct. Uw werk zal mooier ogen 
en beter beschermd zijn tijdens het aanbrengen van 
meubels e.d 
 

*Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die het gevolg zou zijn 
van een eigen behandeling of afwerking van vloeren 
en wand- en plafondbekleding met onze producten. 
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Voorschriften bij gebruik van 
parket op vloerverwarming 
 
Informatie 
 
Algemeen 
Hout is en blijft een natuurproduct, dat gevoelig is 
voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Onder 
bepaalde voorwaarden is het mogelijk een 
parketvloer te leggen op vloerverwarming. Voor de 
parketteur is het van belang te weten met welk 
systeem hij te maken heeft, zodat hij maatregelen 
kan treffen om zoveel mogelijk problemen 
te voorkomen. Het is dus uitermate belangrijk dat u 
ons de juist informatie verschaft over het systeem, 
alsmede de aanvullende instructies van de 
installateur van het vloerverwarming systeem. 
Na installatie van de parketvloer is 
het vanzelfsprekend dat u de voorschriften met 
betrekking tot opstookprotocol, de 
afbouwprocedure en de luchtvochtigheid 
nauwkeurig opvolgt. Maar zelfs als alle voorschriften 
nauwkeurig zijn nageleefd kan het voorkomen dat de 
vloer iets gaat ‘kieren’ (vooral in het stookseizoen). 
Dit is normaal gedrag van een houten vloer en dient 
geaccepteerd te worden. Bij een juiste 
luchtvochtigheid zal dit zich weer langzaam 
herstellen. Hoe breder en dikker de delen, hoe 
groter de werking en dus hoe groter de naadvorming 
zal zijn. 
 
Houtsoorten 
Niet alle houtsoorten zijn geschikt om op 
vloerverwarming te plaatsen. Nerveuze houtsoorten 
als beuken, maple, essen, curupixa of jatoba worden 
sterk afgeraden. Eiken en diverse hardhoutsoorten 
kunnen, mits aan de voorschriften worden voldaan, 
prima in combinatie met vloerverwarming gebruikt 
worden. 
 
Systemen 
Er bestaan verschillende vloerverwarming-systemen, 
te onderscheiden in natte systemen (waarbij de 
waterleidingen op de betonnen constructievloer 
liggen en zijn ingegoten in de werkvloer, de 
zogenaamde LTV ), en droogbouwsystemen 
(waarbij de leidingen los liggen). Deze 
warmwatersystemen kunnen als hoofdverwarming 
of bijverwarming worden gebruikt. 
Daarnaast bestaan er elektrische systemen, die 
meestal als bijverwarming functioneren. 
 
 
 
 

De risico’s 
De minste problemen zullen ontstaan bij een 
systeem dat dient als bijverwarming. 
Bij hoofdverwarming bestaan er twee belangrijke 
oorzaken die voor problemen kunnen zorgen: 
De temperatuur. Vooral bij warmwatersystemen 
bestaat het risico dat het water in de leidingen zo 
hoog wordt opgestookt, dat er onherstelbare schade 
aan de parketvloer ontstaat. We wijzen u er 
uitdrukkelijk op de maximale werkvloertemperatuur 
van 28°C niet te overschrijden en de temperatuur 
aan het begin van het stookseizoen héél langzaam 
op te voeren, en aan het einde van het stookseizoen 
weer héél langzaam af te bouwen. 
De luchtvochtigheid. We kunnen het niet vaak 
genoeg zeggen: het is uitermate belangrijk dat de 
luchtvochtigheid op peil wordt gehouden, tussen de 
50 en 60%. In de praktijk betekent dit wellicht dat er 
in het vochtige seizoen een lucht ont vochtiger 
gebruikt moet worden en in het droge seizoen 
(stookseizoen) een luchtbevochtiger. 
Dit vergt weliswaar een extra investering maar 
verlengt de levensduur van uw mooie parketvloer. 
Daarnaast zult u merken dat een gezond klimaat in 
de woning veel prettiger aanvoelt. 
 

Instructies 
 
Opstookprotocol vóór installatie van de parketvloer 
Om het maximaal toelaatbare restvochtpercentage 
in de zandcement werkvloer te bereiken handelt u 
als volgt: 
 
De zandcement werkvloer dient minimaal 28 dagen 
oud te zijn.  
 Watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5°C 

per 24 uur verhoogd worden.  
 Dit aanhouden tot de maximale temperatuur 

van het vloerverwarming systeem is bereikt.  
 Deze maximum temperatuur 24 uur per 

centimeter werkvloerdikte aanhouden.  
 Het afbouwen van de maximale 

watertemperatuur dient eveneens met 5°C per 
24 uur te gebeuren.  

 De totale opstook-procedure moet minstens 14 
dagen in beslag nemen. Gedurende dit proces 
is het van groot belang dat u de ruimte 
voortdurend goed ventileert. 
Na deze procedure komt de parketteur het 
restvochtpercentage van de zandcement 
werkvloer meten. Deze mag maximaal tussen 
de 1,5 en 1,8% liggen. Is het percentage nog te 
hoog, dan dient de hele procedure nogmaals 
uitgevoerd te worden en kan er dus niet 
begonnen worden met de legwerkzaamheden.  
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Het is van belang dat u aanwezig bent bij het 
inmeten. De waarden worden namelijk in een 
rapport vastgelegd en dienen door u 
ondertekend te worden, om latere 
misverstanden te voorkomen. 

 
Tijdens en direct na de legwerkzaamheden 
 De oppervlaktetemperatuur van de 

zandcement werkvloer mag niet hoger zijn dan 
15 tot 18°C. Deze temperatuur vervolgens 
minimaal 5 dagen na het leggen aanhouden. 

 Daarna kunt u de temperatuur langzaam 
opvoeren (1 à 2°C per dag). 

 
In het gebruik 
 De oppervlaktetemperatuur van de 

zandcement werkvloer mag maximaal 28°C 
bedragen (de leverancier van de 
vloerverwarming moet u vertellen hoe u dit 
kunt bereiken). Wanneer deze waarde hoger 
wordt ontstaat onherstelbare schade aan de 
parketvloer. De parketteur heeft de 
mogelijkheid in uw parketvloer zogenaamde 
‘verklikkers’ in te bouwen die de hoogst 
gemeten temperatuur onthouden.  

 Luchtvochtigheid op peil houden (tussen 50 en 
60%). Onderhoudsproducten bij voorkeur niet 
in het stookseizoen aanbrengen.  

 Aan het begin van het stookseizoen de 
watertemperatuur zéér geleidelijk opvoeren en 
aan het einde van het stookseizoen weer zéér 
geleidelijk afbouwen. 

 Geen verschil in dag- en nachttemperatuur 
creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk 
te houden (dit heeft ook nauwelijks effect op 
het energieverbruik). 

 Bij voorkeur geen karpetten of andere kleden 
op de vloer plaatsen (dit zorgt plaatselijk voor 
meer warmteophoping). 

 
Strengere norm? 
Mochten de instructies bij ofwel de leverancier van 
het houtproduct ofwel de leverancier van de 
vloerverwarming anders zijn, houdt u zich dan altijd 
aan de meest strenge norm. 
 
Verantwoordelijkheid 
Het is onze verantwoordelijkheid dat er een 
prachtige vloer bij u wordt gelegd. Echter het 
blijvende resultaat is afhankelijk van het naleven van 
de voorschriften zoals hierboven omschreven. Dit 
valt onder uw verantwoordelijkheid. 
Wanneer deze regels nauwkeurig worden opgevolgd 
zult u nog jaren plezier hebben van een prachtige 
parketvloer. Aarzel niet bij vragen of opmerkingen 
met ons contact op te nemen!Wij wensen u alvast 
veel woonplezier op uw nieuwe vloer! 

Akkoordverklaring 
Naam: 
.....................................................................................
..................................................................................... 
 
Adres: 
.....................................................................................
..................................................................................... 
 
PC/woonplaats: 
.....................................................................................
..................................................................................... 
 
verklaart hierbij bovengenoemde voorschriften te 
hebben ontvangen en voor naleving hiervan te zullen 
zorgdragen. 
 
Datum: 
.....................................................................................
..................................................................................... 
 

Handtekening : 
.....................................................................................
..................................................................................... 
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