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Algemeen 

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

PVC vloer toegepast wordt, dient de ondergrond voldoende vochtvrij te zijn. Gebruik  bij de verlijming van een 

dryback een van de door ons geadviseerde lijmen (zie lijmadvies). 

Voor de montage 

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

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.  

Montage 

De ondergrond dient altijd vlak, druk- en trekvast, egaal, duurzaam droog en schoon te zijn. Gebreken en 

scheuren mogen niet aanwezig zijn. 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. Oneffenheden van meer dan 2mm per strekkende meter dienen altijd 

geëgaliseerd te worden. Montage over bijvoorbeeld een bestaande tegelvloer is daarom zonder egalisatie niet 

mogelijk, behalve bij een PVC vloer met een composiet (WPC of SPC) kern. De kamertemperatuur dient 15 tot 

25°C te zijn, de luchtvochtigheid tussen 40 en 70%. 

Installatie op een vloerverwarming/koelingsysteem is toegestaan, deze moet dan wel aangebracht zijn conform 

de voorschriften van de leverancier.  Voor de montage dient de vloerverwarming naar 15°C teruggebracht te 

worden. Bij nieuwbouw dient de vloerverwarming eerst minimaal 7 dagen op volle temperatuur gedraaid te 

hebben. Na montage langzaam de temperatuur, maximaal 2 graden per dag, verhogen tot een  

oppervlaktetemperatuur van maximaal 28°C. Zie hiervoor het vloerverwarmingsprotocol op 

www.prodinex.com/downloads. 

DRYBACK: LVT (PVC) stroken en tegels voor volledige verlijming, worden rechtstreeks op de geëgaliseerde 

ondergrond gelijmd. Raadpleeg uw dealer voor het juiste hechtingsmiddel, contactlijm en egalisatie. Leg de 

vloerdelen goed aaneengesloten en spanningsvrij. Na de montage dient de vloer gewalst te worden met 

minimaal 50 kg. Voor de keuze van een juiste lijm zie het lijmadvies op www.prodinex.com/downloads. 

LOOSE LAY: LVT (PVC) stroken worden eenvoudig los op een geëgaliseerde ondergrond gelegd. Begin op een 

gecentreerd punt en leg beide kanten op. Enkel voldoende expansieruimte rondom  vrijhouden (5mm bij een 

oppervlakte van 10x10 meter). Gebruik anti-slip rollijm voor de fixatie aan de ondergrond. 

CLICK + WPC CLICK: LVT (PVC) stroken met klikverbinding dienen op een juiste ondervloer gelegd te worden. 

Raadpleeg de dealer voor een juiste ondervloer. De ondervloer dient in ieder geval drukvast, stabiel en van 

hoge densiteit (maximaal 1,5mm dik) te zijn. Wij adviseren de volgende ondervloeren: Xtreme of Soundlezzz 

(10dB). Klik de delen eerst aan de kopse kant onder een hoek in elkaar, daarna pas aan de lange kant. Klop elk 

deel na zodat zeker is dat de delen goed in elkaar geklikt zijn. Houdt rondom een expansieruimte van 5 mm vrij 

(bij maximaal 10x10 meter). 
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Plaatsingsinstructies 

Probeer met een stukje LVT (PVC) strook, met of zonder ondervloer, of de deuren nog gemakkelijk openen. Is 

dit niet het geval dan dient u de deuren aan de onderzijde in te korten tot er een speling van tenminste 3-5 mm 

is.  

Begin bij een LVT (PVC) strook met CLICK verbinding met de eerste rij in de ruimte, met de tand/veer naar de 

muur. Leg zo de eerste rij. Zorg dat overal rondom bij muren, radiatoren, kozijnen etc. een vrije ruimte van 

minimaal 5 mm vrijgehouden wordt. Is de lengte of breedte echter langer dan 10 meter, dan dient een grotere 

expansieruimte rondom of een dilatatievoeg aangebracht te worden.  

Snij de laatste strook met een mes af, door eerst tweemaal in te snijden langs de winkelhaak of zwaaihaak en 

daarna af te breken. Het overgebleven stuk kan als begin voor een volgende rij gebruikt worden. Zorg dat de 

reststukken die gebruikt worden minimaal 30 cm lang zijn. Zorg er ook voor dat de kopse verbindingen tussen 

de rijen minimaal 20 cm uit elkaar liggen. De stroken worden onder een hoek van circa 30 graden  in elkaar 

geklikt. De stroken dienen eerst aan de kopse kant in elkaar geklikt te worden, daarna aan de lange zijde. Elke 

keer dat een strook gelegd is, zowel de kopse- als de lange zijde rustig aankloppen met een aanslagblok en 

rubberen hamer. Hiermee worden minimale naden voorkomen. Reclamaties achteraf zijn hierop niet mogelijk. 

Leg de vloer volledig en zorg dat de laatste strook ook minimaal 5 mm van de muur blijft. Zorg dat de breedte 

van de laatste rij stroken na afsnijding minimaal 5 cm is.   

Nadat de stroken allemaal gelegd zijn, goed stof- en vetvrij maken met een PVC reiniger, daarna kunnen de 

plinten en profielen  ter afwerking aangebracht worden. Eventueel afkitten van de plint op de vloer mag, maar 

nooit de expansievoeg aan de zijkanten. 

Onderhoud 

Zie hiervoor het onderhoudsadvies op www.prodinex.com/downloads. 

Garantie 

De garantietermijn bedraagt het aantal jaren zoals op de verpakking aangegeven staat. Structuur- en 

kleurverschillen zijn inherent aan het product en dus geen grond voor reclamatie. LVT (PVC) vloeren zijn 

veerkrachtig waardoor puntbelastingen zichtbaar kunnen zijn. Aftekening in de vloer valt daarom buiten de 

garantie. De garantie geldt slechts met betrekking tot productiefouten, niet op gebruiks- en montagefouten en 

is steeds pro rato. Het recht op garantie vervalt bij het niet in acht nemen van de montage- en 

onderhoudsinstructies. Iedere aanspraak op garantie moet schriftelijk binnen 8 dagen na vaststelling gebeuren. 

Het aankoopbewijs, voorzien van de datum van aankoop en de naam van de dealer dient als garantiebewijs. 

Raadpleeg bij twijfel uw dealer. De garantieverklaring is te zien op www.prodinex.com/downloads. 


