INSTRUCTIES VOOR HET PLAATSEN VAN PROGRESS RIGIDE
CLICK-VINYLPLANKEN
GESCHIKTE OPPERVLAKKEN
Poreus oppervlak of oppervlak met lichte textuur; goed gehechte vaste vloeren; droog en schoon
goed uitgehard beton (vooraf 60 dagen uitgehard); houten vloer met multiplex als toplaag. Alle
oppervlakken moeten schoon en stofvrij zijn. Kan worden geplaatst op vloeren met
straalverwarming (niet instellen boven een temperatuur van 29˚C).
ONGESCHIKTE OPPERVLAKKEN
Ruwe, ongelijke oppervlakken, waaronder tapijt en onderlegger. Een oppervlak dat ruw is,
ongelijk is en/of met zware textuur kan een afdruk in het vinyl maken en voor vervorming van het
oppervlak aan de bovenkant zorgen. Dit product is niet geschikt voor ruimten die mogelijk onder
water komen te staan, of met vochtig beton of een sauna. Dit product niet aanbrengen op plekken
die aan langdurig direct zonlicht worden blootgesteld, zoals ruimten gebruikt voor zonnen of met
een zonnebank.
VOORBEREIDING
De vinylplanken moeten minstens 24 uur voorafgaande aan plaatsing aan kamertemperatuur
(ongeveer 20˚C) worden blootgesteld. Controleer voor plaatsing zorgvuldig of planken eventueel
defecten bevatten. Controleer of alle PARTIJNUMMERS en ARTIKELNUMMERS
overeenkomen en dat u voldoende materiaal hebt gekocht om het werk volledig uit te voeren.
Verwijder eventuele lijmsporen of resten van de oude vloer.
Een nieuwe betonvloer moet minstens 60 dagen voorafgaande aan plaatsing uitharden. Voor een
vloer met houten planken is een multiplex ondervloer nodig. Alle spijkerkoppen moeten tot onder
het oppervlak worden geslagen. Alle losse platen moeten goed worden vastgespijkerd. Ongelijke
platen, gaten of scheuren moeten worden geschaafd, afgevlakt of gevuld met behulp van een
middel voor het uitvlakken van vloeren indien de ondervloer ongelijk is: meer dan 3,2 mm binnen
een afstand van 1,2 m. Indien de vloer op een bestaande tegelvloer wordt geplaatst, kunt u een
middel voor het uitvlakken van vloeren gebruiken om de voegen tussen tegels weg te werken.
Zorg er voorafgaand aan het leggen van de planken voor dat de vloer glad, schoon en vrij van was,
vuil, olie of stof is, en dat de vloer voor zover nodig wordt afgedicht.
GEREEDSCHAPPEN EN HULPMIDDELEN:
Stanleymes, tussenstukken, potlood, meetlint, meetlat en veiligheidsbril.
PLAATSEN:
Begin in een hoek door de eerste plank met de kant waar de tong is naar de muur toe te plaatsen.
Gebruik tussenstukken langs elke muur om een expansieruimte van 8 tot 12 mm tussen de muur
en de vloer aan te houden. Afbeelding 1.

Om de tweede plank te plaatsen, kunt u de kant met het uitsteeksel in de inkeping van de eerste
plank steken onder een hoek van ongeveer 15 tot 20 graden. Wanneer u de plank laat zakken, klikt
de plank op zijn plaats. Let erop dat de zijkanten gelijk liggen en niet uitsteken. De planken
moeten plat op de vloer liggen. Afbeelding 2.
Ga verder met het aan elkaar verbinden van de planken in de eerste rij, totdat u aan de laatste hele
plank bent toegekomen. De laatste plank kunt u inpassen door hem 180 graden te draaien met de
kant met het patroon omhoog, en hem naast de rij te leggen. Meet de plank af en zet een
potloodstreep. Gebruik vervolgens een meetlat en Stanleymes om de plank in te kerven en af te
breken. Bevestig de plank zoals hierboven beschreven. Afbeelding 3.
Begin de volgende rij met de plank die van de vorige rij is overgebleven, zodat het patroon wordt
afgewisseld. De stukken moeten minimaal 20 cm lang zijn en de gezamenlijke breedte moet
minstens 40 cm zijn. Afbeelding 4.
OPMERKING: Het is sneller om planken in een nieuwe rij in elkaar te zetten, en vervolgens de
hele rij aan de lange kant aan de voorgaande rij te verbinden. U kunt de tweede rij beginnen door
de eerste plank op de ondervloer te leggen. Pak de tweede plank en steek de kant met het
uitsteeksel onder een hoek van ongeveer 15 tot 20 graden in de eindgroef van de eerste plank.
Wanneer u de plank laat zakken, klikt de deze na lichte druk op zijn plaats. De planken moeten
plat op de vloer liggen. Zorg ervoor dat de tussenruimten zo klein mogelijk zijn. Blijf de planken
op deze manier in elkaar zetten totdat u de tweede rij af hebt.
Om de tweede rij aan de eerste rij te verbinden, kunt u de kant met het uitsteeksel onder een hoek
van ongeveer 15 tot 20 graden in de groef van het eerste paneel steken. Laat de rij zakken en op
zijn plaats klikken, waarbij u ervoor zorgt dat de randen op één lijn zitten. Blijf de resterende
planken op deze manier leggen. Afbeelding 5.
Om de laatste rij te kunnen plaatsen, kunt u een plank bovenop de voorgaande rij leggen. Leg een
andere plank met de uitstekende kant naar de muur gericht omgekeerd op de plank die u wilt
afmeten, en gebruik hem als een meetlat. Vergeet niet ruimte voor tussenstukken te reserveren.
Snij de plank op maat en breng hem in de juiste positie. Afbeelding 6.
Voor deurkozijnen en verwarmingsroosters is ook expansieruimte nodig. Snij eerst de plank op de
juiste lengte. Plaats vervolgens de op maat gesneden plank in zijn bedoelde positie en gebruik een
meetlat om de uit te snijden gebieden te meten en af te tekenen. Snij de afgetekende punten weg,
rekening houdend met de benodigde expansieruimte aan elke kant. Afbeelding 7.
U kunt deurkozijnen uitsnijden door een plank ondersteboven te leggen en met een handzaag de
benodigde hoogte weg te zagen zodat de plank gemakkelijk onder het kozijn schuift. Afbeelding 8.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Een Progress Rigide Click-vloer is gemakkelijk in het onderhoud. James vloerreiniger
beschermt &hersteld en James vloerreiniger schoon & snel droog zijn speciaal bedoeld
voor Progress Rigide Click-vloeren.
Dagelijks
De grootste bedreigingen voor een vloer bestaan uit stof, zand en korrels. Meestal is het
voldoende om de vloer dagelijks te stofzuigen of met James vloerreiniger schoon & snel
droog te reinigen. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Veeg
eventueel gemorste zaken direct op en maak de plek schoon met schoon warm water.
Periodiek
Progress Rigide Click beschikt over een beschermende toplaag bestaande uit polyurethaan. Het
gebruik en de intensieve reiniging van de vloer heeft effect op deze toplaag. Daarom raden we aan
periodiek onderhoud te plegen. Indien gebruikt in de woonkamer minstens 1 keer per jaar en bij
lichtere toepassingen zoals in een slaapkamer 1 keer per 2 jaar. Het onderhoud bestaat uit het
grondig reinigen van de vloer met James vloerreiniger beschermt &hersteld en het aanbrengen
van een nieuwe polyurethaan-beschermlaag met James extra mat. Vuil, kleine krassen en strepen
van schoenzolen kunnen na deze behandeling ook gemakkelijker worden verwijderd.
Gebruik geen microvezeldweildoekje met natte spray. Gebruik nooit was, poetsmiddel of
schurende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Deze kunnen de afwerking beschadigen of dof
maken. De vloer kan beschadigd worden door hoge hakken. Gebruik vloerbeschermers onder
meubilair. Gebruik een deurmat bij de ingang om te voorkomen dat de vloer verkleurt. Laat geen
huisdieren met lange nagels de vloer beschadigen of er krassen in maken.
Voorkom langdurige blootstelling aan zonlicht. Gebruik overdag gordijnen of jaloezieën om de
hoeveelheid zonlicht op de vloer te beperken.
Het is een goed idee op een paar planken te bewaren voor het geval dat er onverwachte schade
optreedt. Planken kunnen door een professionele vloerlegger worden vervangen of gerepareerd.
Voor ruimten met een lengte of breedte van meer dan 10 meter is T-profiel nodig.

Voor uitgebreid onderhoudsadvies: www.james.eu

GARANTIE
Deze garantie is uitsluitend voor het vervangen of vergoeden van de vinylplankenvloer, en niet
voor arbeid (waaronder het arbeidsloon voor het leggen van de vervangingsvloer) of voor kosten
als gevolg van tijdsverlies, incidentele uitgaven of enige andere schade. De garantie heeft geen
betrekking op schade als gevolg van een onjuiste plaatsing of onjuist onderhoud, brandplekken,
scheuren, deuken, vlekken of vermindering van glans als gevolg van normaal gebruik en/of
toepassingen van buitenaf.
Levenslange woongarantie
Deze vinylplank van hoge kwaliteit verslijt gegarandeerd niet en vertoont gegarandeerd geen
vlekken gedurende uw levensloop in uw woning. Vanaf de aankoopdatum is uw vloer vrij van
productiedefecten en verslijt niet en vertoont geen permanente vlekken door gebruikelijke
huishoudelijke vlekken na installatie en onderhoud in overeenstemming met de instructies die met
elke verpakking zijn bijgevoegd.
15 jaar handelsgarantie
Onze handelsgarantie voor een periode van 15 jaar voor vinylplanken betekent dat uw vloer vanaf
de aankoopdatum gedurende 15 jaar vrij is van productiedefecten en niet verslijt indien geplaatst
en onderhouden in overeenstemming met de instructies die met elke verpakking zijn bijgevoegd.
In het geval van onjuiste plaatsing of onjuiste uitvoering van de werkzaamheden wordt verwezen
naar de aannemer die de vloer heeft geplaatst.
Claims
Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de oorspronkelijke aankoper. Voor alle claims moet
het aankoopbewijs worden vertoond. Claims voor slijtage moeten een slijtageplek van minimaal
18 mm aangeven. Deze garantie wordt pro-rata (proportioneel) vastgesteld op basis van de tijd die
sinds de plaatsing van de vloer is verstreken. Indien u aanspraak op de garantie wilt maken, kunt u
contact opnemen met de erkende verkoper waar de vloer is gekocht.

