Leginstructie Q2 stap voor stap
Q2 parket betreft een onbehandelde twee-laags semitapis vloer met een 4 mm dikke slijtlaag, verlijmd op een
9 mm berkentriplex drager. Q2 kan direct op een vlakke ondervloer worden geplaatst. Perfect voor
vloerverwarming en vloerkoeling: Het Rendementsverlies is nog geen 0,08 Kw/m2! Door een unieke
ingezaagde onderzijde biedt Q2 een betere lijmverdeling en hoge flexibiliteit. Daardoor is Q2 zeer geschikt voor
directe verlijming.
Q2 is leverbaar in meer dan 40 verschillende houtsoorten en in de volgende 7 breedtematen: 70, 90, 120, 140,
185, 225 en 245 mm.
Q2 is verkrijgbaar in visgraat, Hongaarse punt, verouderde vloeren, Grigiovloeren en Sherazade vloeren.

1. Zorg voor de juiste producten: verzwaarelementen, Rotex, MS/PU lijm, enkelschijfsmachine, zaagtafel,
legtool en div. Handgereedschappen.
2. Controleer het vloeroppervlak op vlakheid en oneffenheden: maximaal 2 mm op 2m1.
3. Maak de vloer stofvrij.

1. Zet de vloer uit en plaats een hartlijn. Meet indien nodig de banden uit.
2. Plaats de Q2 leghulp met de voorgeprinte verschoven hartlijn op de aanwezige uitgezette hartlijn.
3. Klik de leghulp in elkaar. Plaats deze over de gehele lengte van de kamer. De lengte van de leghulp is 1
m1.

1. Verzwaar de leghulp met Q2 verzwaar elementen of aanwezige lijmemmers.
2. Lijm de eerste rij handmatig om vervuiling van de legtool te voorkomen.
3. Leg de eerste rij Q2 delen met de groef naar je toe en werk naar boven.
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1. Verzwaar de gelegde rij.
2. Nu kan de vloer worden ingelijmd. De eerste helft van de kamer kan worden gelegd.
3. Verwijder de volgende dag de leghulp.

1. Nu kan de rest van de kamer worden dichtgelegd.
2. Stel de zaaghoogte in om de banden uit te zagen.
3. Zaag de visgraat rondom uit.

1. Lijm de bies aan de band.
2. Plak de band en bies tegen het visgraatveld aan.
3. Indien nodig de vloer stoppen.

4. Schuur de vloer met een enkelschijfs- of schuurmachine.
5. Loop de kanten na met een Rotex.
6. De Q2 visgraatvloer kan nu naar wens worden afgewerkt.

Q2 is een product van Parketfabriek Lieverdink
www.q2vloeren.nl

