
Algemeen

Voor de montage

Montage

Leg de gehele vloer en zorg dat eventuele profielen ook direct in de vloer verwerkt worden.

Wij wensen u succes en veel

plezier met uw nieuwevloer.

Sense is een product van Prodinex - www.prodinex.com

Hanteer altijd de geldende, landelijke of regionale, normen voor het leggen van de vloeren.

Laat de vloerdelen minimaal 48 uur, in de ruimte waar gelegd gaat worden, vlakliggend,

acclimatiseren. Deze ruimte dient een temparatuur tussen 15 en 25 graden te hebben.

Een eventueel aanwezige vloerverwarming dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de 

montage uitgezet te worden (zie het vloerverwarmingsprotocol). Controleer de delen op fouten en 

gebreken alvorens met leggen te beginnen. Reclamaties achteraf zijn niet mogelijk, ook niet op fouten die 

geacht worden vooraf zichtbaar te zijn.

worden vooraf zichtbaar te zijn. 

Nadat de gehele PVC vloer geinstalleerd is, dienen de vloerdelen aangewalst te worden.

Het gewicht van de wals moet minimaal 50 Kg zijn.

Na het leggen de vloer reinigen. Vervolgens kunnen desgewenst de naden bij de muren en andere 

obstakels afgekit worden. Bij gebruik van de PVC vloer in een vochtige of natte ruimte, zoals een toilet of 

badkamer, dienen altijd alle naden afgekit te worden.

Als laatste kunnen de plinten gemonteerd en afgekit worden.

Montage instructie:

PVC dryback (te verlijmen)

De ondergrond dient altijd vlak, druk- en trekvast, egaal, duurzaam, droog (via juiste vochtmeting) en 

schoon te zijn. Gebreken verwijderen en scheuren openzagen en dichten. LVT (PVC) vloeren zijn flexibel, 

temperatuurgevoelig en nemen de vorm aan van de ondergrond.  Hoogteverschillen in de 

ondergrond kunnen aftekenen in de vloer, nivelleren en egaliseren voorkomt dit. 

Trapsgewijze hoogteverschillen mogen niet in de ondergrond voorkomen, deze zijn nadien 

altijd zichtbaar. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen wordt het nivelleren en 

egaliseren van de ondergrond altijd geadviseerd. Montage over bijvoorbeeld een bestaande tegelvloer is 

daarom zonder egalisatie niet mogelijk. De kamertemperatuur dient 15 tot 25°C te zijn, de luchtvochtigheid 

tussen 40 en 70%.

Na het eventueel herstellen en schuren van de ondergrond, op advies een primer aanbrengen en

vervolgens egaliseren. Gebruik een juiste en drukvaste egaline.

Na het egaliseren de ondergrond licht opschuren en stofzuigen. Bepaal vervolgens het centrale

startpunt op de vloer. Gebruik een juiste lijm (zie lijmadvies) en breng deze aan volgens de 

gebruiksaanwijzing op de verpakking. Leg de vloerdelen goed aangesloten en spanningsvrij.

Gebruik het afgesneden stuk van het laatste vloerdeel als begin op de volgende rij. Zorg er voor dat de 

kopse verbindingsnaden minimaal 20-30 cm uit elkaar liggen. Dat geeft een mooier beeld en voorkomt vaak 

ook trapsgewijze motieven in de vloer.

Snijdt de vloerdelen op maat door 2 maal aan de bovenzijde van het vloerdeel middels een stanleymes in te 

snijden en vervolgens langs de snijlijn af te breken.

Bij een visgraat motief de eerste V-vorm leggen en zorgen dat alle vloerdelen 100% goed aangesloten

zijn. indien dit niet juist gedaan wordt, dan wordt de open naad in de gehele vloer doorgetrokken.


