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LEGINSTRUCTIES VOOR  
ZWEVENDE VLOEREN 2G



Benodigd gereedschap en materialen

Bescherming tegen vocht
Ook bij oudere vloeren bestaat er altijd het risico van vocht in ondervloeren, zodat het 
nodig is een efficiënte vochtbescherming (dampscherm) te leggen.
Ondervloeren moeten permanent droog zijn. Op betonnen ondervloeren zonder 
vloerverwarming moet het maximale vochtgehalte lager zijn dan 75% RH. U kunt ook 
calciumchloride-vochttesten uitvoeren om te garanderen dat de vochtemissieniveaus 
lager zijn dan 3 lbs/1000ft2/24 uur (geldig voor de VS en Canada) of een CM-test:    

Type ondervloer
Vochtgehalte CM% Verwarmd

Niet verwarmd

Beton 1,5 2,0

Anhydriet 0,3 0,5

Bij alle soorten betonnen ondervloeren moet een dampscherm aangebracht worden.
Dit omvat onder andere ondervloeren met ingebouwd dampscherm, keramische, 
verwarmde en met veerkrachtig materiaal bedekte vloeren.
Gebruik een PE dampscherm met een minimale dikte van 0.2 mm.
Op vloeren van een begane grond of kelder bevelen we aan 2 lagen kruislings aan te 
brengen, voor een betere vochtbescherming.

Leggen
Indien nodig kunnen de vloerdelen vanuit alle richtingen gelegd worden. Zwevende 
vloeren 2G zijn eenvoudig te leggen.
We bevelen aan het leggen te beginnen aan de rechterzijde.

Voorbereiding van ondervloeren voor Wicacanders zwvende vloereen 
Wicanders zwevende vloeren kunnen gelegd worden in de meeste ruimten van 
woonhuizen en commerciële gebouwen, met uitzondering van badkamers, sauna’s en 
ruimtes die langdurig nat blijven.
Wicanders kan bovenop de meeste harde oppervlakken gelegd worden, zoals vinyl, 
houten vloeren en keramische tegels. Zachte ondervloeren zoals tapijt en dergelijke 
moeten verwijderd worden.
De ondervloer moet horizontaal en droog zijn. Het hoogteverschil mag niet meer 
bedragen dan 3mm per 2m.
Alle soorten ondervloer van beton, hout en keramische oppervlakken moeten volledig 
droog zijn.
Leg nooit Wicanders zwevende vloeren zonder PE dampscherm. Dit dampscherm 
moet een minimale dikte van 0,2mm hebben.

Ondervloeren met vloerverwarming:
De oppervlaktetemperatuur van de ondervloer mag voor Wicanders niet hoger zijn 
dan 28°C Kijk voor meer gedetailleerde informatie in de instructies die geleverd zijn 
door de fabrikant/aannemer van het vloerverwarmingssysteem, of neem contact op 
met uw leverancier.
Vergeet niet dat tapijten of matten die op de vloer liggen kunnen werken als 
warmteopslag. Hierdoor kan de vloertemperatuur hoger worden dan de aanbevolen 
maximale oppervlaktetemperatuur (bij voorkeur niet hoger dan 20 - 22°C).

Alle verwarmde ondervloeren hebben bepaalde bedrijfsomstandigheden, afhankelijk 
van het verwarmingssysteem en de ondervloer.
Om problemen met de werking en de levensduur tijdens de bouwfase te voorkomen, 
moeten de normen en regels met betrekking tot de installatie nauwgezet nageleefd 
worden.
Het drogen van een verwarmde ondervloer moet uitgevoerd worden door de 
verwarming gepauzeerd aan-uit te schakelen voordat de vloer gelegd wordt. Dit moet 
zijn vastgelegd in een protocol. Hierna kunt u beginnen met de “verwarmingsfase”.
Het begin van de verwarmingsfase in betonnen ondervloeren mag niet eerder dan 
21 na volledige uitharding van het substraat  beginnen. De verwarmingsfase moet 
beginnen met het gedurende 3 dagen vasthouden van de temperatuur op 25ºC.
De ondervloer moet minstens 60-90 dagen gelegd en uitgehard zijn.
De temperatuur moet dan dagelijks verhoogd worden, tot de maximaal toegestane 
temperatuur, zoals aangegeven door de fabrikant van het systeem. Deze 
maximumwaarde moet minstens 72 uur aangehouden worden en 5-7 dagen niet 
uitgeschakeld worden. De temperatuur moet vervolgens verlaagd worden door de 
temperatuur elke dag te verlagen tot 18ºC op het oppervlak bereikt wordt.
Tijdens de installatie mag de temperatuur van het oppervlak niet hoger zijn dan 
18ºC. Dit moet tot 3 dagen na voltooien van het leggen vastgehouden worden (voor 
zwevende vloeren). Dan kan de temperatuur langzaam omhoog gebracht worden tot 
maximaal 28°C op het oppervlak van de ondervloer.

Expansievoegen
Wicanders wordt geïnstalleerd als een “zwevende vloer”, zodat de vloerdelen niet aan 
de ondervloer bevestigd moeten worden.
De plinten/lijsten kunnen niet worden neergedrukt, om de beweging van de vloer niet 
beperken. Zorg ook voor 5mm uitzettingsvoeg op de muren en andere vaste objecten. 
Plinten/lijsten moeten minimaal 7mm van de vloer dekken.
Vloeroppervlakken groter dan 100m2 of met afmetingen groter dan 10m in één van de 
richtingen, overgangen tussen twee kamers en asymmetrische vloeren vereisen extra 
expansievoegen.
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(Voorafgaand ann installatie) (Tijdens de installatie)

Schrobzaag of een fijngetande handzaag, 
opvulwigjes, potlood, winkelhaak, 0.2mm 
PE-dampscherm en plakband. 

Leg de PE-film, laat minimaal 20cm overlapping en gebruik kleefband voor de vere-
niging.
Laat bij de muren 5cm van de folie omhoog steken.
Knip het dampscherm af nadat de plinten zijn aangebracht.

Meet de ruimte nauwkeurig, haaks op de richting van de planken
De planken in de laatste rij moeten minstens 5cm breed zijn
Indien nodig kunnen de planken in de eerste rij op een kleiner formaat worden geknipt

Transport, opslag en acclimatisering 
Transporteer en bewaar de dozen liggend.
Verpakte vloerdelen en lijmen moeten in de ruimte waar ze gelegd gaan worden 
acclimatiseren, in een droge, goed geventileerde ruimte. Dit acclimatiseren moet 
minimaal 48 uur duren.
Haal de vloerdelen kort voor het leggen uit de verpakking.
Tijdens het bewaren en het leggen moeten de temperatuur en de relatieve lucht-
vochtigheid op een peil gehouden worden dat overeenkomt met de situatie als de 
ruimte gebruikt wordt. In de meeste gevallen betekent dit dat de temperatuur tus-
sen 18ºC en 28ºC gehouden moet worden en de relatieve luchtvochtigheid tussen 
35% en 65% moet liggen. Gebruik de verwarming of airconditioning om de ruimte 
voor het leggen onder deze omstandigheden te brengen.
Variaties in de kleurtonen van Wicanders zijn een inherente en aantrekkelijke ken-
merk van deze vloer. Verander de volgorde van de vloerdelen voor een aangename 
mengeling van kleurtonen.

Inspectie vloer
Inspecteer de vloerdelen voor het leggen bij daglicht op zichtbare fouten en schade 
en controleer ook of de ondervloer en omstandigheden op de legplaats (vloer) in 
overeenstemming zijn met de specificaties beschreven in deze instructies.
Amorim Revestimentos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor claims die ver-
band houden met onjuiste ondervloeren, onjuiste toepassingen, kleefstoffen, ver-
nissen en het gebruik van niet-aanbevolen onderhoudsproducten, of detecteerbare 
defecten die voorafgaand aan de installatie kunnen worden gecontroleerd.

(Voorafgaand aan installatie)



(Eerste drie rijen)
Indien nodig kunnen de vloerdelen vanuit alle richtingen gelegd worden. Zwevende vloeren 2G zijn eenvoudig te leggen.
We bevelen aan het leggen te beginnen aan de rechterzijde.

(Leggen)
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 (Laatste rij)
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(Volgende rijen)
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De veerzijde van de vloerdelen 
moet naar de muur wijzen.
Laat aan de korte kant ongeveer 
5mm voeg over.
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Markeer waar de plank moet 
worden gezaagd en plaats 
deze op het werkoppervlak en 
zaag deze op maat met 
behulp van een willekeurige 
zaag.

Zorg ervoor dat de lange zijden 
van de planken een rechte lijn 
vormen.
Gebruik het uitgezaagde stuk 
plank van de vorige rij om de 
volgende te beginnen.
Het moet echter minimaal 30cm 
lang zijn. Als het stuk te kort is, 
begin dan met een nieuw plank 
en zaag het in twee.
Zorg er altijd voor dat de 
eindverbindingen ten minste 
30cm verspringen
Voor tegels met 605 x 445, 
moeten een “baksteen” of “halve 
baksteen” installatie worden 
gebruikt.

Houd het volgende vloerdeel in 
een hoek tegen het eerste en 
vouw het vloerdeel omlaag op 
de vloer.
Vul de eerste rij op tot deze 
klaar is.

Leg het eerste vloerdeel van de 
nieuwe rij met de veerzijde in een 
hoek tegen de groefzijde van het 
vloerdeel in de vorige rij.

Druk naar voren en leg het 
vloerdeel tegelijkertijd vlak.

Ga verder met de vloer tot u bij 
de tegenoverliggende muur 
bent.

Meet de vloerdelen van de 
laatste rij af en zaag deze op 
maat.
Laat 5mm tussenruimte tussen 
het kozijn en de vloerdelen.
Vloerdelen mogen niet smaller 
zijn dan 5cm.

De laatste en de eerste rij 
vloerdelen kunnen op de juiste 
breedte gezaagd worden. Leg 
het laatste vloerdeel op het één 
na laatste vloerdeel.
Teken de lengte af met behulp 
van een stuk vloerdeel, zonder de 
groeven in elkaar te schuiven. 
Laat 5mm over tussen de vloer 
en de muur als expansievoeg.

Plaats de korte kant van het 
vloerdeel in een hoek tegen het 
eerder gelegde vloerdeel en 
vouw deze naar beneden.
Zorg dat het vloerdeel in zijn 
geheel tegen de klikgroef van 
het vloerdeel in de vorige rij ligt.

Til het vloerdeel (samen met het 
eerder gelegde vloerdeel in 
dezelfde rij) enigszins op 
(ongeveer 30mm), druk het 
tegen de rij aan de voorzijde en 
vouw de delen omlaag.
Tip: Bij deze beweging moet u 
enigszins spelen met de 
aandrukhoek.

Als u drie rijen gelegd heeft, 
moet u de afstand tot de muur 
(5mm) controleren.

Snijd de laatste plank van de 
eerste rij op de juiste lengte .
Plaats de laatste plank met de 
voorkant naar beneden en de 
korte kant zonder de sluitstrip 
naar de muur toe. De afstand 
tot de muur moet 5mm zijn.
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(Ongelijke muren)

Om de eerste rij te verwijderen, 
tilt u het vloerdeel een paar 
centimeter op en klopt u op 
de voeg.

Zaag de vloerdelen af op lengte.

(Verwarmingsbuizen)

Zaag het vloerdeel af met 
een hoek van 45 graden in 
de richting van het gat. Het 
afgezaagde deel wordt weer 
op zijn plaats gelijmd.
Dek het gat af met een rozet.

 

(Leggen rond deuren, verwarmingsradiatoren en laatste rijen)

Als er niet voldoende ruimte is om het vloerdeel onder een hoek onder een kozijn of een 

lage verwarmingsradiator te passen, kunt u dit doen zoals getoond op de afbeelding: 

(Deurkozijnen)

Als een deurkozijn ingezaagd moet worden, moet u een vloerdeel gebruiken om de 
juiste hoogte te markeren.
Zaag de deurkozijnen in op de gewenste hoogte.
Laat 2mm ruimte over voor de vloerdelen.
Indien nodig kunnen de vloerdelen vanuit alle richtingen gelegd worden. Hiermee 
wordt het leggen eenvoudiger, bijvoorbeeld als u rond een deurkozijn moet leggen.

Sometimes the first row must be cut to match an uneven wall.

Soms moet de eerste rij 
bijgezaagd worden, als de muur 
ongelijk is.
Teken de vorm van de muur af 
op de vloerdelen. Vergeet niet 
5mm te reserveren voor de 
expansievoeg.

Verwijder het 
vergrendelingslipje met een 
beitel. Lijm (PVA-lijm, klasse 
D3). Leg het vloerdeel op zijn 
plaats.

(Na installatie)

Het losgemaakte vloerdeel 
kan dat uit de vloer gehaald 
worden.
Buig aan elkaar vastzittende 
vloerdelen nooit om, de 
vloerdelen kunnen hierdoor 
beschadigen.

Als u de eerste rij wilt 
verwijderen, tilt u gewoon het 
vloerdeel een paar centimeter 
op en klopt u op de voeg.

Boor de gewenste gaten in de 
vloerdelen, Als de buizen door 
de vloer gaan, maak dan een 
gat dat 10mm groter is dan de 
buisdiameter.

De vloer verwijderen



Soft Cleaner kan gebruikt worden voor de reguliere reiniging van alle Wicanders-vloeren.
Voordat u de vloer afneemt met een uitgewrongen dweil, moet u de vloer stofzuigen of 
vegen om al het losse vuil te verwijderen. Zo voorkomt u dat het vuil in de naden en de 
V-groeven trekt.

Soft Cleaner – Gebruik en dekking

Productbeschrijving:  Wicanders Soft Cleaner is een zacht reinigingsmiddelconcentraat, 
dat ontwikkeld is voor reguliere reiniging.

Toepassing:  Voor het reinigen van Wicanders-vloeren in commerciële/residentiële 
toepassingen.

Voordelen:  pH-neutraal - concentraat - bijzonder effectieve reiniging.

Inhoud:  1 L  

Toepassing: Voeg 50-100 ml Soft Cleaner toe aan een emmer water (10 liter). Dweil de 
vloer met een goed uitgewrongen dweil (die eerder in de oplossing natgemaakt is). Laat 
de vloer volledig opdrogen. Na het drogen niet afnemen met water. Wicanders-vloeren 
mogen niet doornat gedweild worden.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN 
WICANDERS-VLOEREN

Wicanders®-vloeren zijn eenvoudig te onderhouden. U heeft alleen maar een zacht schoonmaakmiddel en een stofzuiger nodig. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud kunt u de vloer ook 
met een swiffer reinigen. Deze doekjes zijn statisch en reinigen al het stof en vuil, waarbij voorkomen wordt dat dit in de vloer trekt.
Voor de verzorging en het onderhoud adviseert Wicanders® het gebruik van een assortiment producten waarover u zeer tevreden zult zijn.

Product Functie Oppervlak Verdunning Droogtijd Dekking

Spray Cleaner Zacht schoonmaak- 
middel (spray)

Cork Go, Essence, Resist+, Pure
Stone Go, Essence, Resist+, Hydrocork
Wood Go, Essence, Resist, Resist+, Hydrocork

Geen 15 min. 100-200 ml / 100 m²

Soft Cleaner Zacht schoonmaak- 
middel

50-100 ml in 10 liter 
water 15 min. 50-100ml to 10L water / 

100m2

Power Polish** Bescherming Geen 20-30 min. 3 liter/100 m²

Power Strip* Verwijderen van Power 
Polish door reiniging Met water 1:10 tot 1:20 5 min. 1 liter/100m²

*Alleen gebruiken als de vloer erg vuil is, en altijd verdunnen.
Geschuurde en met PU afgewerkte producten kunnen ook gereinigd worden met de hierboven vermelde producten, nadat u W 2000 heeft gebruikt. Lees voor het gebruik de handleiding 
zorgvuldig door. Deze staat op het etiket en tevens in de technische gegevensbladen. Als u liever andere onderhoudsproducten gebruikt die niet door Wicanders geleverd worden, kunt u 
het best onze aanbevelingen opvolgen (zie productkeuzetabel voor andere producten).

(Normaal reinigen: Wicanders Spray Cleaner)

Spray Cleaner kan gebruikt worden voor regulier reinigen van alle Wicanders-vloeren. 
Voordat u de vloer afneemt met een uitgewrongen dweil, moet u de vloer stofzuigen of 
vegen om al het losse vuil te verwijderen. Zo voorkomt u dat het vuil in de naden en de 
V-groeven trekt.

Spray Cleaner – Gebruik en dekking

Productbeschrijving: Wicanders Spray Cleaner is een vloerreinigingsmiddel voor regulier 
onderhoud dat snel en eenvoudig op de vloer gespoten kan worden.

Toepassing:  Voor het reinigen van Wicanders-vloeren in commerciële/residentiële 
toepassingen.

Voordelen: Spray - schoon - klaar voor gebruik.

Inhoud:  1 L  

Toepassing: Open de spuitmond door deze draaien. Bevochtig het te reinigen oppervlak 
in delen. Dweil de vloer met ronddraaiende bewegingen. Vervang regelmatig de dweil of 
was deze af onder de kraan.

(Normale reiniging: Wicanders Soft Cleaner)

(Strippen en reinigen: Wicanders Power Strip)

Power Strip is een reinigingsproduct voor het verwijderen van Power Polish, oude waslagen, 
reinigingsproduc- ten en vuil dat moeilijk te verwijderen is, zoals acrylaat en andere polymeren.

Productbeschrijving:  Wicanders Power Strip is een pH-neutraal stripmiddel.

Toepassing:  Weinig schuimend stripmiddel voor zwaar bevuilde vloeren en voor het 
verwijderen van oude vloerverzorgingsproducten. Geschikt voor alle Wicanders-vloeren.

Voordelen:  pH-neutraal en daarom geschikt voor gevoeilige vloeren - weinig 
schuimvorming.

Inhoud:  1 L  

Toepassing: Verdun Wicanders® Power Strip in een verhouding 1:10 tot 1:20 voor 
gebruik, naargelang de vervuiling. Bewerk de vloer in delen met een groen doekje en 
verwijder het opgeloste vuil met schoon water, voordat het weer opdroogt.

Dekking: Ongeveer 100m2, op basis van een verdunning 1:20

Instructies Power Polish
Verwijdering van onderhoudsproducten/grondige reiniging.
De accumulatie van verschillende lagen onderhoudsproducten, of onjuist onderhoud, 
kan ervoor zorgen dat de vloer en minder mooi uit gaat zien. Als dit gebeurt, moeten alle 
lagen onderhoudsproduct verwijderd worden. Hiervoor gebruikt u Power Strip, voor een 
grondige reiniging.
Los Power Strip in water op (1:20). Giet de oplossing in de boenmachine/spuit.
Boen de vloer met een blauw/bruin boenkussen (Scotch-Brite - 3M). Hiermee worden de 
onderhoudsproducten en het vuil verwijderd.
Bewerk de vloer in delen en neem het opgeloste vuil op voordat het weer opdroogt.
Laat de Power Strip-oplossing niet langer dan 5 minuten op de vloer liggen.
Hierna is het nodig de vloer met een in water bevochtigde doek te reinigen. De vloer zou 
er nu dof moeten uitzien.
Breng een nieuwe laag Wicanders onderhoudsproduct aan - Power Polish. Hierdoor krijgt 
de vloer zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

(Periodiek onderhoud: Power Polish)

Power Polish kan gebruikt worden voor periodiek onderhoud van alle Wicanders-vloeren.

Productbeschrijving:  Wicanders Power Polish is een langdurig werkzaam 
onderhoudsproduct, voor het verzorgen van Wicanders-vloeren.

Toepassing:  Wicanders-vloeren met HPS, WRT, WPS en PU-afwerkingslaag.

Voordelen:  beschermende laag - eenvoudig aan te brengen.

Inhoud:  1 L  

Toepassing: Dweilmop met korte haren/wasborstel (bv. LOBATOOL).

Dekking: Met 3 liter kunt u ongeveer 100m2 vloer behandelen, afhankelijk van de 
werksnelheid.

Instructies Power Polish
Power Polish kan als volgt gebruikt worden:
Zorg dat de vloer schoon en droog is (reinigen met Wicanders® Soft Cleaner). Een 
normale reinigingsbeurt wordt aanbevolen voor Corkconfort zwevend WRT en HPS. 
Breng gelijkmatig één laag Power Polish aan, met een zachte kortharige dweilmop. Met 3 
liter kunt u ongeveer 100 m2 vloer behandelen.
Laat de vloer volledig drogen (ongeveer 30 minuten). Niet afboenen na gebruik van de 
onderhoudsproducten.
Maak uw reinigingsproducten schoon met water, onmiddellijk na gebruik.
Het onderhoud moet naargelang het gebruik en het gewenste effect uitgevoerd worden.


