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PVC leggen met HORNBACH
Dit heb je nodig voor jouw project!
Materialen

Gereedschap
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PVC-vloer
PVC-vloerlijm
Schroeven
Enkelzijdige tape

Behangliniaal/behangeleider
Stanleymes
Lijmkam
Duimstok

Plinten
Overgang- en afsluitprofielen
Dubbelzijdige tape
Pluggen

Stap-voor-stap - Zo werkt 't!
Stap 1.
Bij het leggen van vierkante PVC-tegels is het nodig dat je
een legplan opstelt. Gebruik een spatlijn of smetkoord om
een mooie, rechte beginbaan te plaatsen.

Stap 2.
De afstand tot de muur moet een veelvoud van de grootte
van de tegel zijn: vermeerderen met 1 cm. Zijn beide
kanten van de kamer gelijk goed zichtbaar, dan is een
symmetrische verdeling raadzaam.

Stap 3.
Begin het leggen van de tegels vanaf de spatlijn of het
smetkoord zo dat je met name in het oogspringende
plaatsen, zoals bijvoorbeeld in de buurt van de deur, alle
tegels kunt gebruiken. Wanneer je aan de andere kant de
tegels in moeten korten dan leg je op de een-na-laatste
tegel identiek de randtegel en markeer met een extra tegel
de snijdlijn.

Hier kun je iets noteren
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Stap 4.
Het lijmen begint aan de rand van het smetkoord of spatlijn.
Bedek de tegels met voldoende lijm en smeer het met
een lijmkam uit. De onderkant van de tegel moet na het
aansmeren volledig met lijm bedekt zijn.

Stap 5.
De afwerking. Ook plinten horen bij een PVC-vloer.
Overgangen naar andere ruimtes en vloerbedekking kun je
met overgangsprofielen afwerken.

Stap-voor-stap - Zo werkt 't!
Stap 1.
PVC- vloeren los leggen. Elastische vloerbedekkingen, waar
de PVC-vloer onder valt, worden als rol staand opgeslagen,
platen liggend tot maximaal 8 dozen op elkaar. Voordat
je begint aan dit project, moet je dit soort vloerbedekking
een nacht in de ruimte, waarin je het gaat leggen, opslaan.
Dan kan de vloer zich aan de omgevingstemperatuur
aanpassen.
Stap 2.
Snijd de banen op maat en leg ze plat neer. Voor het
leggen, moet de kamertemperatuur minstens 18 °C zijn.

Stap 3.
Wanneer je twee banen nodig hebt, laat je ze iets
overlappen en laat je het patroon nauwkeurig op elkaar
aansluiten. Zet de banen met plakstroken vast, zodat ze niet
verschuiven.

Stap 4.
Om de spanning eruit te halen, kun je nu de vloerbedekking
bij de wanden en hoeken insnijden

Stap 5.
De overlappende banen bereid je nu met de naadsnede
voor op het leggen. Hiervoor snijd je de beide banen
gelijktijdig met een stanleymes door. Leg onder de snijdrand
een stalen lat en snij met een stanleymes eveneens langs
een stalen lat. Een gelijkmatige snede is belangrijk voor het
naadloos tegen elkaar leggen van de beide banen.

Hier kun je iets noteren
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Stap 6.
Door de naadsnede zijn de beide banen nu perfect
voorbereid. Voor het verbinden gebruik je enkelzijdig tape.

Stap 7.
Leg de tape zo onder de naadranden, dat je beide
baanhelften exact tegen elkaar kunt plakken. Eerst plak je
een helft tot op het midden van de tape en wrijf je dit stevig
vast. Nu leg je de tweede helft strak tegen de eerste en plak
je die vast.

Stap 8.
De verbindingsnaden kun je bovendien met koudlasmiddel
waterdicht verbinden.

Stap 9.
Bij wanden, nissen en doorgangen naar andere ruimten zet
je de vloerbedekking vast met dubbelzijdige tape.

Stap 10.
PVC-vloeren helemaal vastlijmen: bij het volledig
vastlijmen van de vloerbedekking moet je vooral de
verwerkingsvoorschriften van de lijmfabrikant aanhouden.
Het beste kun je een oplosmiddelvrije dispersielijm
gebruiken en een lijmkam met de voorgeschreven tanding.

Stap 11.
Wanneer je vanwege de grootte van de ruimte meerdere
banen nodig hebt, voer je voor de naden de hierboven
beschreven (stap 5) naadsnede meerdere malen uit. Zo
passen de banen vervolgens naadloos aan elkaar.

Stap 12.
Sla de banen nu tot het midden van de ruimte terug en
breng de lijm over het hele oppervlak van de vloer aan. Na
de voorgeschreven verdampingstijd kun je de eerste baan in
het lijmbed schuiven.
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Stap 13.
Het lijmbed voor de volgende baan moet naadloos
aansluiten op het eerste lijmbed. Aan de uiteinden moet
je de vloerbedekking terug buigen en dan in het lijmbed
leggen. Gelukt!

Vragen over de Onlineshop - 088 505 11 11 - Maandag tot vrijdag van 07:00 - 21:00 uur en zaterdag 08:00 - 18:00 uur

