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Plaatsingsinstructies 
Floorify Planks & Tiles 
 
 
Versie: 13/05/2020                                                                             NL 

 
Voor het bereiken van een optimaal resultaat raden wij aan de volgende plaatsingsinstructies met 
aandacht te lezen en nauwgezet te volgen.  
 

WAAR KAN JE FLOORIFY GEBRUIKEN? 
 
Floorify Planks & Tiles zijn ontworpen voor residentieel en projectmatig gebruik binnenshuis. Het 
product is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. 
 
Floorify Planks & Tiles kan je plaatsen op verschillende harde, vlakke, niet-verende dekvloeren zoals 
beton, zandcement, anhydriet, hout, een spaanplaat, MDF of keramische tegels. De dekvloer dient te 
voldoen aan de voorgeschreven voorwaarden (zie “voorbereiding”). 
 
Floorify Planks & Tiles zijn watervast en kunnen als zwevende vloerbedekking gebruikt worden in 
vochtige ruimtes zoals badkamers, toiletten of keukens. Floorify Planks & Tiles zijn niet geschikt als 
vloerbedekking voor inloopdouches (of andere ruimtes met een ingewerkte waterafvoer), sauna’s, 
zwembaden of andere natte ruimtes. 
 
Floorify Planks &Tiles kan je plaatsen op een dekvloer met traditionele vloerverwarming en -koeling 

op waterbasis en/of op een thermostaat gereguleerde elektrische vloerverwarming verwerkt in de 

dekvloer of in minimaal 9 mm egalisatie. Dit op voorwaarde dat de temperatuur aan de oppervlakte 

van de dekvloer niet hoger is dan 30°C. Het gebruik van elektrische vloerverwarming wordt 

afgeraden wanneer die niet in 9 mm dekvloer/egalisatie is verwerkt en/of een aan/uit- schakelaar 

heeft in plaats van een continu systeem. 

Floorify Planks & Tiles zijn ontworpen om als zwevende vloer geplaatst te worden. Zo kunnen de 

vloerdelen te allen tijde vrij uitzetten en krimpen als reactie op veranderingen in temperatuur. 

Daarom adviseren we om de vloerdelen niet vast te lijmen, te spijkeren of te bevestigen aan de 

dekvloer, aan muren of aan enig ander onderdeel van de ruimte. 

Floorify Planks & Tiles plaats je lijmloos: de vloerdelen zijn uitgerust met een kliksysteem waardoor 

je ze eenvoudig in elkaar kan klikken (zie “plaatsing” voor meer details). 

Floorify Planks & Tiles dien je altijd bovenop een geschikte kwalitatieve ondervloer zoals de Floorify 
Comfort ondervloer te plaatsen. De Floorify Comfort ondervloer werd speciaal ontwikkeld voor 
gebruik in combinatie met Floorify Planks & Tiles. Daarom garandeert de Floorify Comfort ondervloer 
een optimale performantie van je Floorify Planks & Tiles:  

• Egaliseert (binnen de vlakheidstoleranties van de dekvloer – zie “belangrijke 
technische informatie”) 

• Voorkomt het knarsen veroorzaakt door gruis of kiezeltjes 

• Verhoogt de impactresistentie en het loopcomfort  

• Is combineerbaar met zowel vloerverwarming als vloerkoeling  

• Isoleert het doorgangsgeluid (Lw 21 dB of Lin10 dB) 
In het geval van schade of versnelde slijtage van de vloer veroorzaakt door het gebruik van een 
andere ondervloer dan de Floorify Comfort ondervloer vervalt de garantie gegeven door Floorify. 
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BELANGRIJKE TECHNISCHE INFORMATIE 
 

Legpatroon De Floorify planken van 750 x 125 mm zijn enkel geschikt 
voor de plaatsing in de vorm van een visgraatpatroon. 
Deze planken zijn dus niet geschikt voor andere 
legpatronen. 

Vlakheidstoleranties dekvloer Glooiing max. 3 mm over 2 loopmeter (lm). 

Ondervloer vereist Ja. Aanbevolen: Floorify Comfort ondervloer. 

Dampdicht membraam 0.2 mm Niet vereist. Wel aanbevolen bij plaatsing in badkamers 
of vochtige ruimtes. 

Acclimatisatie Minimaal 12u horizontaal laten acclimatiseren in de te 
verwerken ruimte of totdat het materiaal de ideale 
verwerkingstemperatuur van 18°C-25°C heeft bereikt. 

Snijverlies Hou bij de plaatsing van een Floorify visgraatvloer 
rekening met een snijverlies van 10%. 

Uitzettingsvereisten Minimaal 5 mm uitzettingsvoeg rond alle wanden, 
leidingen en objecten in ruimtes tot maximaal 20 x 20 m 
of 400 m². In grotere ruimtes dienen bijkomende 
uitzettingsvoegen voorzien te worden. 

Uitzettingsvereisten bij 
deuropeningen of drempels 

Alleen vereist als de temperatuurverschillen tussen 
aansluitende ruimtes groter zijn dan 12°C of als 
aaneengesloten ruimtes samen groter zijn dan 20 x 20 m. 

Kliksysteem Traditioneel lijmloos systeem onder licentie van Unilin. 
Verticaal invoegen (wentel – wentel): ja 
Horizontaal invoegen (wentel – drop): ja 
Tong in groef: ja 
Groef in tong: ja 

Verlijmde plaatsing Niet aanbevolen. 

Vloerverwarming  Geschikt. Maximale temperatuur van de oppervlakte van 
de dekvloer is 30°C 

Maximaal toegestaan percentage 
restvocht in de dekvloer 

Cementgebonden chape: 2,5% 
Cementgebonden chape met vloerverwarming: 2% 
Anhydriet: 0,5%  
Anhydriet met vloerverwarming: 0,3% 

Plaatsing op keramische tegelvloer Geschikt wanneer de voegen niet breder dan 5 mm zijn 
en/of dieper dan 4 mm en/of er geen tegels of randen 
naar boven uitsteken. 

Plaatsing in appartementen 
(doorgangsgeluid) 

Floorify Planks & Tiles (4.5 mm) in combinatie met de 

Floorify Comfort ondervloer: Lw 21 dB of Lin10 dB. 

Versnijden/verzagen/verknippen Stanleymes: ja 
Decoupeerzaag met trespa- of metalen zaagblad: ja 
Elektrische zaag met trespa- of metalen zaagblad: ja 
Handzaag met trespa- of metalen zaagblad: ja 
Laminaat- of pvc knipper: ja 

Zware elementen op de vloer “Niet-bewegende” gewichten van max. 500 kg in totaal 
waarbij de druk gelijkmatig verdeeld wordt en op geen 
enkel punt meer dan 50 kg/cm² bedraagt, zijn 
toegestaan.  
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Optimale temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid 

Tijdens plaatsing: 18°C-25°C 
Tijdens levensduur: 2°C-40°C 
Relatieve luchtvochtigheid: 40%-80% 

 
 

TRANSPORT EN OPSLAG 
 
Het is belangrijk om de dozen met Floorify vloerdelen altijd op een effen en stevige ondergrond, in 
nette stapels, liggend en plat (dus niet overhangend) en nooit verticaal op te slaan en/of te 
vervoeren.  
 
Stockeer je Floorify vloer binnenshuis en nooit in zeer koude (minder dan 2°C) of zeer warme (meer 
dan 40°C) ruimtes. 
 

VOORBEREIDING 
 

 

Acclimatisatie en ontstressen. Om een aangename legervaring te 
kunnen garanderen, is het essentieel om de vloer voor de plaatsing 
minstens 12 u horizontaal te stockeren of de tijd die het materiaal nodig 
heeft om de ideale verwerkingstemperatuur van 18-25°C te bereiken. Dit 
laat het materiaal ook toe te “ontstressen” van eventuele spanning die 
het heeft opgelopen tijdens transport of opslag. Hou deze temperatuur 
zowel tijdens de plaatsing alsook na de plaatsing minstens 24 u aan.  
 

 

 
Wat heb je nodig? Stanleymes, hand-, decoupeer- en/of elektrische zaag 
(zaagblad voor metaal of trespa), Floorify Comfort ondervloer, trekijzer, 
meetlat, potlood, rubberen hamer, afstandshouders, winkelhaak. 

 

Dekvloer (ondergrond). Een goede voorbereiding van de dekvloer is 
essentieel voor een optimaal eindresultaat.  
Verwijder alle sporen van pleisterwerken, verf, lijm, olie, vet… De 
dekvloer moet proper, vlak, blijvend droog en stabiel zijn.  
Verwijder verder al het overblijvend vuil en stofzuig de bodem.  
De dekvloer mag niet zacht, verend of beschadigd zijn en mag in geen 
geval los liggen.  
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Oneffenheden. Ruwheden of oneffenheden in de dekvloer kunnen 
zorgen voor een oneffen vloeroppervlak en zo een versnelde slijtage van 
de vloer of het kliksysteem teweegbrengen. Daarom mag de dekvloer 
geen grotere ongelijkheden vertonen dan 3 mm over 2 lm. Dankzij de 
sterke Floorify Rigid Core in combinatie met de Floorify Comfort 
ondervloer kan je deze lichte glooiingen overbruggen. 
 

 

Zijn de oneffenheden toch groter? Dan kan je een ander type ondervloer 
met een hoger egaliserend vermogen gebruiken of kan je de dekvloer 
uitvlakken met een geschikt nivelleringsmiddel. Vraag je verdeler of 
plaatser om advies. 
 

Vocht. Alhoewel Floorify Planks & Tiles ongevoelig zijn voor vocht, zijn ze niet bedoeld voor 
gebruik als een vochtremmend of waterdicht systeem. In geval van vocht, moet de dekvloer 
dampdicht gemaakt worden vóór de plaatsing van de vloer. Informeer bij je lijm- of 
egalisatieleverancier wanneer er structurele of constructieve vochtproblemen zijn. Vocht onder de 
vloer kan leiden tot ongezonde schimmelvorming en/of de vloerdelen omhoog stuwen.  
 
Als je niet zeker bent van de kwaliteit of geschiktheid van je dekvloer voor de plaatsing van je 
Floorify vloer, neem dan contact op met je verdeler of plaatser. Hij helpt je graag verder. 
 
 

 

Vloerverwarming. Floorify Planks & Tiles kan je toepassen op een 
dekvloer met traditionele vloerverwarming en -koeling op waterbasis 
en/of op een thermostaat gereguleerde elektrische vloerverwarming 
verwerkt in de dekvloer of in minimaal 9 mm egalisatie. Dit op 
voorwaarde dat de temperatuur aan de oppervlakte van de dekvloer 
niet hoger is dan 30°C.  Voor, tijdens en minstens 24 u na de plaatsing 
van je vloer moet de kamertemperatuur constant op 18°C-25°C blijven. 
Het vloerverwarmingssysteem kan hierna gradueel hoger gezet worden, 
met een maximum van 5°C per dag tot kamertemperatuur bereikt is.  
 
Controleer steeds de geschiktheid van het vloerverwarmings- of 
koelingssysteem in de instructies van de producent.  
 
 

 Voorbereiding bij een dekvloer in beton of chape. Geef een vers 
gegoten chape of beton steeds voldoende tijd om uit te drogen. Het 
vochtgehalte van de dekvloer mag niet meer dan 2,5% CM 
(cementgebonden chape) of 0,5% CM (anhydriet dekvloer) bedragen. In 
het geval van vloerverwarming moeten de resultaten respectievelijk 2% 
bij cementgebonden chape en 0,3%  bij anhydriet zijn. Meet, registreer 
en bewaar steeds de resultaten van de vochtopmetingen. 
Herstel eventuele oneffenheden in de dekvloer met een geschikt 
nivelleringsmiddel en controleer of er een primer of een 
afdichtingsmiddel nodig is. Stofzuig daarna de dekvloer om 
achtergebleven steentjes of vuil te verwijderen. 
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Voorbereiding bij plaatsing op keramische tegels. Controleer de 
dekvloer op mogelijke vochtproblemen. Controleer of er geen 
tegelranden naar boven uitsteken. Het is niet nodig om de voegen 
tussen de tegels op te vullen zolang ze niet meer dan 5 mm breed en 3 
mm diep zijn.  
 

 

 
 

 
Voorbereiding bij een ondergrond in hout. Controleer de vloer op 
tekenen van schimmel- en/of insectenplaag. Zorg ervoor dat de dekvloer 
vlak is en spijker losliggende delen vast. Breng hierop een uitvlakvloer of 
nivelleringsmiddel aan om de dekvloer optimaal voor te bereiden. Het is 
noodzakelijk dat de kruipruimte tussen de vloer en de houten dekvloer 
steeds geventileerd wordt. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor 
voldoende ventilatie (minimum 4 cm² totale ventilatieopeningen per m² 
vloer). Controleer steeds het vochtgehalte van de houten dekvloer. Dit 
mag niet meer dan 14% bedragen.  

 

Floorify Comfort ondervloer. Floorify Planks & Tiles dien je altijd 
bovenop een geschikte kwalitatieve ondervloer zoals de Floorify Comfort 
ondervloer te plaatsen. De Floorify Comfort ondervloer werd speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Floorify Planks & Tiles. 
Daarom garandeert de Floorify Comfort ondervloer een optimale 
performantie van je Floorify Planks & Tiles (zie ook Waar kan je Floorify 
plaatsen). 

 
Het is aanbevolen om in vochtige ruimtes zoals badkamers een waterdichte folie (0.2 mm) onder de 
ondervloer aan te brengen. Alhoewel Floorify Planks & Tiles volledig watervast zijn, kan er altijd 
water tussen de voegen of onder de rand van de vloer sijpelen, de dekvloer indringen en zo schade 
veroorzaken. 
 

AANDACHTSPUNTEN 
 

 

 
Batchnummer. Controleer het batchnummer op de korte zijde van de 
verpakking of op de onderkant van elk vloerdeel en ga na of al het 
materiaal van dezelfde batch is. Kleine kleurvariaties in hetzelfde 
batchnummer dragen bij tot de natuurlijke look van je vloer. Om 
opvallende kleurvariaties te vermijden, mag je op grote oppervlakken in 
dezelfde ruimte geen materiaal plaatsen van verschillende 
batchnummers (tenzij vooraf gecontroleerd). 
 
Visuele controle. Controleer voor en tijdens de plaatsing alle vloerdelen 
in optimale lichtomstandigheden. Vloerdelen met zichtbare gebreken 
mogen nooit geplaatst worden. 
 

 
 
 
 

Mengen. Het is belangrijk om vloerdelen uit verschillende dozen met 
elkaar te mengen, zodat er niet te veel identieke, lichtere of donkerdere 
delen dicht bij elkaar liggen.  
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Lijmloze plaatsing met kliksysteem. Floorify Planks & Tiles zijn voorzien van een kliksysteem dat 
het mogelijk maakt om je vloer zwevend te plaatsen zonder lijm te hoeven gebruiken. Je kunt de 
vloerdelen eenvoudig in elkaar klikken dankzij de ingenieuze vorm van tand en groef.  
 
Zwevende plaatsing. Floorify Planks & Tiles zijn ontworpen om als zwevende vloer geplaatst te 

worden. Zo kunnen de vloerdelen te allen tijde vrij uitzetten en krimpen als reactie op 

veranderingen in temperatuur. Daarom adviseren we om de vloerdelen niet vast te lijmen, te 

spijkeren of te bevestigen aan de dekvloer, aan muren of aan enig ander onderdeel van de ruimte.  

Uitzettingsvoeg. Vergeet niet gedurende de hele plaatsing afstandsblokjes rond alle wanden, 
leidingen en objecten te plaatsen zodat de uitzettingsvoeg van minimaal 5 mm steeds 
gerespecteerd blijft. 
 

 

 

De maximaal aangeraden oppervlakte om te plaatsen, is 20 lm (zowel in 
de lengte als in de breedte). Het uitzetten en krimpen is lineair, dus hoe 
groter de oppervlakte, hoe groter de speling dient te zijn. Is de 
oppervlakte dus langer of breder? Plaats dan een overgangsprofiel ter 
onderbreking wanneer er over een grote lengte of breedte geplaatst 
dient te worden. 
 
 

 
Opmeten van de ruimte. We besteden veel aandacht aan het opmeten  van de ruimte omdat het 
van groot belang is om het visgraatpatroon in het midden van de kamer te starten voor een 
optimaal resultaat. Meet de breedte van de kamer aan beide kanten (!) nauwkeurig op en bepaal 
zo de precieze middellijn. Begin de plaatsing dan ook op de middellijn voor een goed resultaat. 
 
Deuren. Ga voor de plaatsing steeds na of de deuren makkelijk open en dicht zullen kunnen na de 
plaatsing van de vloer en ondervloer. De totale dikte van Floorify vloer + Floorify Comfort 
ondervloer bedraagt 6.5 mm. 
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PLAATSING 
 
 

 Ondervloer. Begin in de linkerhoek van de ruimte en 
rol de Floorify Comfort ondervloer uit. Plaats de 
ondervloer strook per strook, dit volgens breedte en 
telkens naarmate je vordert met de plaatsing van de 
vloerdelen. Plaats de stroken steeds naast elkaar en 
zorg ervoor dat ze elkaar niet overlappen. Leg nooit 
een dubbele laag ondervloer.  
 
Soorten panelen. Hou de linkse (respectievelijk L-
paneel ) en rechtse panelen (respectievelijk R-paneel) 
altijd van elkaar gescheiden. Je herkent ze aan de 
markering met L of R op de achterzijde van de 
vloerpanelen. Merk hierbij op dat de groefranden zich 
aan de tegenovergestelde lange zijden van de 
panelen bevinden.  
 
OPMERKING: Op de tekeningen kleuren we de L-panelen 
Licht en de R-panelen donkeR.  

 
 

DEEL 1: PLAATSING VAN DE EERSTE RIJ DRIEHOEKEN 
 
EERSTE BASISDRIEHOEK VORMEN 
 
1. Begin met een L-paneel en plaats deze met de 

lange zijde naar de linkermuur gericht op een 
hoek van 45°.  
 

2. Neem vervolgens een R-paneel en plaats de 
lange zijde van het R -paneel onder een rechte 
hoek van 90° tegen de korte zijde van het eerder 
geïnstalleerde L-paneel. Laat het R-paneel 
neervallen op de vloer om de beide panelen 
stevig aan elkaar te vergrendelen. Controleer dat 
de groeven van de twee panelen altijd een rechte 
lijn vormen. 
 

3. Plaats een tweede L-paneel met de lange zijde in 
de lange zijde van het eerder geïnstalleerde L-
paneel en in de korte zijde van het eerste 
geïnstalleerde R-paneel volgens het tand-in-groef 
systeem. Zorg hiervoor dat de groef van de korte 
zijde van het tweede L-paneel 1 rechte lijn vormt 
ten opzichte van de groefzijde (op de lange kant) 
van het eerste R-paneel. 

 
4. Plaats vervolgens een tweede R-paneel met de 

lange zijde in de lange zijde van het eerder 
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geïnstalleerde R-paneel en in de korte zijde van 
het zonet geïnstalleerde tweede L-paneel volgens 
het tand-in-groef systeem. Zorg hierbij dat de 
groef van de korte zijde van het tweede R-paneel  
1 rechte lijn vormt ten opzichte van de groefzijde 
(op de lange kant- van het laatst geplaatste L-
paneel). 
 

5. Plaats naar analogie van stap 3 nu ook een derde 
L-paneel. 

 
6. Plaats naar analogie van stap 4 nu ook een derde 

R-paneel. 
 
Opmerking: Controleer bij het samenklikken dat de 
naden telkens gesloten zijn en dat de kopse kanten 
van ieder vloerpaneel altijd in lijn liggen met de lange 
kanten van ieder vloerpaneel.  

 
 
 

 
 
 
 
 
OP MAAT SNIJDEN VAN DRIEHOEK 
 
1. Teken een rechte lijn op de decorzijde van de 

panelen vanuit de rechtse hoek van het laatst 
geïnstalleerde R-paneel (derde R-paneel) naar het 
centrumpunt van de driehoek (onderste linkerhoek 
van het eerst geïnstalleerde L-paneel) en trek deze 
lijn door tot op het laatst geïnstalleerde L-paneel 
(derde L-paneel). 

 
2. Klik de panelen vervolgens uit elkaar om ze te 

verzagen of versnijden.  
 

TIP: verzagen/versnijden 
Om je vloerpanelen op het juiste formaat te krijgen, 
gebruik je best een zaag. Leg hiervoor het vloerpaneel 
met de decorzijde naar boven. Gebruik een lat of een 
ander vloerdeel om het te verzagen deel nauwkeurig 
af te tekenen. Zaag hierna het te lange stuk netjes 
met een hand-, decoupeer- of elektrische zaag af 
(zaagblad voor trespa of metaal). 
 
Indien gewenst kan je het te lange stuk ook met een 
Stanley mes versnijden. Leg hiervoor het vloerpaneel 
met de decorzijde naar boven. Gebruik een lat, of een 
ander vloerdeel om met het Stanleymes langs te 
snijden. Ga minstens 2 tot 3 keer over het af te 
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snijden deel. Plaats de zaagsnede met de decorzijde 
van het paneel naar boven vervolgens in lijn met de 
rand van je werktafel/-blad en breek het te lange stuk 
voorzichtig af. Is het stuk af te snijden vloerpaneel te 
klein? Gebruik dan een tang als hefboom. 
 
LET WEL: Gooi de reststukken niet weg. Deze kan je 
nog op het einde van de ruimte opnieuw gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Klik de panelen opnieuw in elkaar en plaats de 

driehoek met de punt naar je toe tegen de muur. 
Zorg hierbij dat de punt van je driehoek in het 
midden van je kamer ligt voor een symmetrisch 
resultaat. 
 
 
 
 
 
 

4. Maak meer driehoeken voor de rest van de 
breedte van je kamer. Herhaal hiervoor 
bovenstaande stappen.  
 
TIP: Per lopende meter heb je ongeveer 1 driehoek 
nodig. Voorbeeld: Is je kamer dus 4 meter breed? Dan 
zal je 4 dergelijke driehoeken moeten maken. 
 
TIP: Klik voor het maken van de volgende driehoeken 
niet opnieuw alle panelen in elkaar maar teken ze 
meteen af volgens de afmetingen van de eerste 
driehoek.  
 

5. De laatste driehoek gebruik je om de vrije ruimte 
links en rechts op te vullen. Meet de beide vrije 
ruimtes op en hou hierbij rekening met de 
uitzettingsvoeg van minimum 5 mm. Gebruik het 
linkse deel van de driehoek rechts en het rechtse 
deel van de driehoek links.  
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6. Leg de verschillende driehoeken met de 
hoekpunten tegen elkaar. Hou rekening met de 
uitzettingsvoeg van minimum 5 mm en hou dus 
minimum 5 mm afstand van de wand. 
 
 
 
 
 

 
7. Lijn hierna nog even het geheel uit zodat je zeker 

bent dat alles recht ligt vooraleer je verder gaat. 
 
 
 

  
DEEL 2: OPVULLEN VAN DE VOLLEDIGE RUIMTE 
 
1. We plaatsen eerst een volledige rij L-panelen van 

links naar rechts.  
 
Klik een L-paneel in het buitenste L-paneel van 
een van de eerder geïnstalleerde driehoeken via 
de lange zijde volgens het tand-in-groef systeem 
en laat de korte zijde vallen in de lange zijde van 
het buitenste R-paneel van de driehoek ernaast. 
 
Herhaal dit voor de ander reeds geïnstalleerde 
driehoeken. 
 
Controleer hierbij steeds dat de naden gesloten 
zijn. 
 
 
 
 
 
TIP: Verzagen/versnijden van de panelen (45°):  
Bepaal de afstand tot de wand rekening houdende 
met een uitzettingsvoeg van minimum 5 mm ( afstand 
X-5 mm). Meet dit punt af op je paneel en gebruik een 
winkelhaak om netjes een hoek van 45° op je 
vloerpaneel aan te duiden.  
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2. Vervolgens plaatsen we een volledige rij  
R-panelen van rechts naar links. 
 
Klik een L-paneel in het buitenste L-paneel van 
een van de eerder geïnstalleerde driehoeken via 
de lange zijde volgens het tand-in-groef systeem 
en laat de korte zijde vallen in de lange zijde van 
het buitenste R-paneel van de driehoek ernaast. 
 
Herhaal dit voor de ander reeds geïnstalleerde 
driehoeken. 
 
Controleer hierbij dat de naden gesloten zijn en 
dat de driehoeken op 1 lijn liggen.  
 
TIP: Verzagen/versnijden van de panelen (45°):  
Bepaal de afstand tot de wand rekening houdende 
met een uitzettingsvoeg van minimum 5 mm 
(afstand X-5 mm). Meet dit punt af op je paneel en 
gebruik opnieuw een winkelhaak om netjes een hoek 
van 45° op je vloerpaneel aan te duiden. De 
werkwijze voor het verzagen/versnijden zelf, vind je 
bij de TIP “verzagen/versnijden” in deel 1. 
 
OPMERKING: In tegenstelling tot de plaatsing van 
onze andere planken en tegels, kun je de restjes niet 
hergebruiken. 
 
 
 
 
 
 

3. Plaatsen van de volgende ‘rijen’ 
 
Herhaal het plaatsen van de L-panelen gevolgd 
door het plaatsen van de R-panelen volgens de 
regels hierboven vermeld in stap 1 & 2. 
 
Controleer hierbij regelmatig dat de buitenste 
hoekpunten van de driehoeken telkens op 1 lijn 
liggen. 
 

 
 DEEL 3: AFWERKING TEGEN DE MUUR 

 
1. Bij het plaatsen van de L- en R-panelen volgens 

voorgaande regels, zal je op een bepaald moment 
de muur raken. Dan zal je enkele planken qua 
lengte moeten aanpassen.  
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2. Einddriehoeken maken 
Zoals reeds vermeld, is het nu mogelijk om de 
overschotpanelen van de eerste basisdriehoeken 
opnieuw te gebruiken om de overgebleven 
ruimtes (in de vorm van driehoeken) op te vullen. 
Je maakt hiervoor namelijk nieuwe driehoeken 
met de overschotpanelen. Klik de L- en R-panelen 
samen volgens de stappen vermeld in het 
onderdeel ‘eerste basisdriehoek’.  
 
TIP: Werk bij het maken van deze driehoeken op 
dezelfde manier als bij de eerste basisdriehoeken, 
d.w.z. richt je met je planken en gezicht naar de muur, 
zodat je niet ‘gespiegeld’ te werk hoeft te gaan. 

 
  
3. Op maat snijden van de driehoeken  

Meet de afstand van het centrum van je 
driehoekpunt naar de muur. Trek hiervan je 
uitzettingsvoeg van 5 mm af. Zo bekom je een 
evenwijdige lijn met de muur. Teken deze snijlijn 
op de driehoek. Klik vervolgens de panelen uit 
elkaar om ze te verzagen/versnijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Klik de panelen na het verzagen/versnijden niet 

opnieuw in elkaar, maar installeer ze zoals je de 
voorgaande rijen geïnstalleerd hebt (zie deel 2): 
eerst alle L-panelen, vervolgens alle R-panelen. 
(Volgorde zoals op de tekening: 1-2-3-4-5-6).  
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OBSTAKELS 
 

 

 
 
Op plaatsen waar het moeilijk is om de panelen te wentelen (zoals onder 
een verwarmingselement), kan je een trekijzer gebruiken. 
 

 

Waar de nieuwe vloer aan een drempel of deur grenst, raden we aan om 
het lijstwerk van onderen weg te snijden. Om ervoor te zorgen dat je 
juist snijdt, moet je een vloerdeel omkeren en het op de vloer tegen de 
deurlijst leggen. Leg de handzaag dan plat tegen het vloerdeel en snijd 
gewoon door de lijst. Verwijder de uitsnijdingen en zuig de afvalresten 
op met een stofzuiger. Je kan het vloerdeel nu gewoon in de langse kant 
klikken aan de kant van het uitgesneden lijstwerk. Gebruik een trekijzer 
om ervoor te zorgen dat de lange en de korte voeg zeker goed 
vastklikken. 

 

Zorg ervoor dat, in de rij waar zich een buis bevindt, de buis zich exact 
ter hoogte van de korte kant van de twee vloerdelen bevindt. Neem een 
boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis en 
reken daarbij 15 mm. Klik de vloerdelen in elkaar op de korte kant en 
boor de opening met centrum op de voeg van de twee vloerdelen. 
Plaats nu de vloerdelen op de vloer. 

 

Boor in het geval van een dubbele buis op alle gemarkeerde punten een 
gat met dezelfde diameter van de buizen en reken daarbij 15 mm. Als de 
buizen zich aan de lange kant van het vloerdeel bevinden, maak dan een 
insnijding van 45 graden uit elk gat naar de kant van het vloerdeel. 
Breng geschikte lijm aan op de snijkanten van het stuk en lijm het stuk 
vast. Zorg ervoor dat er geen lijm tussen het uitgesneden stuk en de 
dekvloer terechtkomt. 

 

ONDERHOUD  
 
Je kan op de vloer lopen tijdens en onmiddellijk na het plaatsen. Door de extra coating van de 
toplaag is een speciale behandeling na plaatsing niet nodig. Deze coating beschermt je Floorify vloer 
tegen vuil en maakt het onderhoud makkelijker.  
 
Enkele preventieve maatregelen. 
 
Enkele eenvoudige preventieve maatregelen helpen je bij het behouden van het uitzicht en het 
maximaliseren van de levensduur van je Floorify vloer.  
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Schoonloopmat. De meeste vervuiling is afkomstig van een externe 
bron. Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een aangepaste 
voetmat, zonder rubberen rug, aan alle toegangen te leggen. Dit helpt 
niet alleen schade te voorkomen (opgehoopt vuil onder glijdend 
meubilair kan (lichte) schade onder de vorm van krasjes veroorzaken) 
maar vergemakkelijkt ook het onderhoud en verlengt de levensduur van 
je Floorify vloer.  
 

 

Bescherm glijdend meubilair. Bescherm meubel- en stoelpoten met 
deugdelijke beschermdopjes. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plaats onder je (kantoor)stoelen en fauteuils zachte wielen (EN12590) 
die geschikt zijn voor vinyl-/ pvc vloeren en/of gebruik een geschikte 
bureaumat. 

 

 

Versleep nooit zware voorwerpen of meubels over de vloer, maar til 
deze op. 

 
 

Voorkom verkleuring. Iedere vloerbedekking verkleurt onder (langdurige) invloed van zonlicht, of dit 

nu parket, laminaat, pvc/vinyl of tapijt is. Dit wordt veroorzaakt door de UV-straling in het zonlicht. 

Een goede zonwering is belangrijk om verkleuring te vermijden. 

Vermijd contact met rubber. Bij langdurig contact tussen vinyl/pvc en rubber kan er door migratie 

een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden (denk hierbij aan een rubberen ring onder een 

prullenbak, rubberen deurmatten, fietsen enzovoort). Ook rubberen doppen onder meubels kunnen 

strepen veroorzaken door wrijving. Wij adviseren dan ook om al het meubilair en alle 

gebruiksvoorwerpen te controleren op rubberen doppen en te voorzien van de juiste bescherming. 

Vuur. Breng geen sigaretten, lucifers of andere hete voorwerpen in contact met de vloer. Deze 

kunnen permanente schade veroorzaken. 

 

Schoonmaak en onderhoud. 
 
Floorify Planks & Tiles hebben geen onderhoudsbeurt nodig na plaatsing zoals bij parket of linoleum 
wel het geval is. Dankzij de extra coating van de toplaag is een speciale behandeling na plaatsing niet 
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nodig. Deze coating beschermt je Floorify vloer tegen vuil en maakt het onderhoud ervan 
makkelijker.  
 
Eerste onderhoud na plaatsing. 
 

• Verwijder eerst alle grof vuil en stof van de vloer met een zachte borstel of stofzuiger. 

• Reinig de vloer met water en een pH-neutraal onderhoudsproduct zoals de Floorify Conny 
Turbo.  

• Herhaal dit minstens tweemaal of zoveel als nodig is tot het water proper blijft. 
 
Geregeld onderhoud.  
 

• Verwijder dagelijks vuil met vegen, stofwissen of stofzuigen (stofzuiger met zachte kop).  

• Verwijder vlekken en spatten met een vochtige doek of dweil. 

• Moppen/dweilen: laat de vloer zo droog mogelijk achter. Gebruik nooit meer dan de 

voorgeschreven hoeveelheid onderhoudsproduct. 

 

• Hardnekkig ingedroogd vuil: 5 minuten laten inweken en daarna verwijderen met een dweil. 

• Gebruik nooit onderhoudsproducten die wax of olie bevatten. Gebruik geen azijn, 

polijstmiddelen, schuurmiddelen, bijtende detergenten of oplosmiddelen. 

 

Periodiek onderhoud. 

• Dweilen met een traditionele dweil of met een vochtige mop. 

• Daarbij kan je wat meer water gebruiken in combinatie met een neutraal 

onderhoudsproduct geschikt voor vinyl-/pvc vloeren (pH 7) zoals de Floorify Conny vinyl-/ 

pvc reiniger. 

• Gebruik nooit onderhoudsproducten die wax of olie bevatten. Gebruik geen azijn, 

polijstmiddelen, schuurmiddelen, bijtende detergenten of oplosmiddelen. 

 

Hardnekkige vlekken verwijderen. 

• Verwijder eerst het losliggend vuil en stof van je vloer met een zachte borstel of stofzuiger. 

• Dweil daarna je vloer met water en een intensieve reiniger zoals de Conny Turbo. 

• Laat dit een tiental minuten inwerken en verwijder daarna het losgekomen vuil met een 

propere vochtige dweil. 

• Dweil je vloer vervolgens nog na met proper water. 

 

 

Stoomreiniger. Een stoomreiniger heeft geen nadelige invloed op je 
Floorify rigide vinyl-/pvc vloer. De impact van de temperatuur is vluchtig 
en kortstondig en zal dus geen negatief effect op het kliksysteem, het 
decor, de kleur of andere producteigenschappen uitoefenen. 
 
Let wel: In geval van een intensieve reiniging kan er vocht onder de 
vloerbedekking terechtkomen die eventueel op langere termijn de 
dekvloer (hout of anhydriet) kan aantasten. 
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Wij raden dan ook het gebruik van een stoomreiniger met een breed 
mondstuk in combinatie met een microvezelvacht aan. Zorg er ook voor 
dat je de vloer meteen na reiniging volledig droog maakt met een droge 
doek of een dweil. 
 

 

 

 
Onderhoudsproduct. Vraag bij je verdeler naar de Floorify 
onderhoudsproducten. Andere onderhoudsproducten kunnen stoffen 
bevatten die je vloer kunnen beschadigen.  
 
 
 
 

 
 


