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LEGWIJZER 
                                                         

VOORBEREIDING 

De kurktegels , lijm en vernis dienen 24 uur voor gebruik uitgepakt en opgeslagen te worden in 

de ruimte van verwerking en dit tenminste bij 18° omgevingstemperatuur. Alle goederen 

moeten op voorhand nagekeken worden om vergissingen uit te sluiten. Ook moeten de 

kurktegels vermengd worden omdat er kleurverschillen in structuur en kleurnuances kunnen 

voorkomen , iets dat eigen is aan een zuiver natuurproduct .  

.  

DE ONDERVLOER .  

De ondervloer moet drukvast , niet zanderig , stof- en vetvrij , vlak en blijvend droog zijn.Het 

vochtpercentage mag maximum 3 % bedragen. 

Een chape moet men egaliseren indien deze te oneffen of te korrelig is . Op een plankenvloer 

moeten platen gevezen worden (minstens 12 mm dikte) of moet een egalisatielaag aangebracht 

worden (egaline met vezel). 

De platen worden 2mm van elkaar gelegd , waarna de voegen met een elastisch blijvend 

vulmiddel worden dichtgemaakt . De platen nadien opschuren . Alles stofvrij maken . (Niet met 

nat) 

 

 

HET LEGGEN VAN DE KURKTEGELS 

Trek een rechte lijn op de plaats waar u wenst te starten . ( bvb in het midden van de plaats ). 

Begin nooit tegen een wand of plint . Leg 2 tegels in mekaars verlengde tegen de lijn en plaats 

dan een derde tegel in halfsteens verband tegenaan . Voor het passnijden van de tegels tegen de 

muur : 1. Leg op de laatst gelegde tegel exact een tegel van dezelfde maat . 2 . Leg op deze tegel 

een tweede en schuif deze tot tegen de wand . 3 . Teken de eerste tegel af en snijdt op maat . 4 . 

Dit stuk past precies in de open plaats .Leg de tegels niet onder spanning . Wanneer een 

kurktegel op zijn plaats ligt wordt deze aangeklopt met een rubber hamer .   
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LIJMEN 

Breng de voorgeschreven lijm aan met een kortharige mohairrol . De tegels kunnen reeds enkele 

dagen op voorhand verlijmd worden . Laat daarbij eerst de lijm goed drogen ( ongeveer 30 min . 

bij een temp . van 20° ) en leg daarna de tegels terug in de doos met de verlijmde zijde omhoog . 

De ondergrond moet de dag van plaatsing verlijmd worden  Ook hier wachten tot de lijm droog 

is , waarna men op de kousen over de lijm kan gaan . De open tijd bedraagt ongeveer 8 uur . 

Werk steeds bij een temperatuur van minstens 18° ! 

 

LAKKEN 

De lak voorkomt dat er vuil in de kurk wordt gelopen en dicht ook de naden en/of voegen De 

voorgeschreven lak moet volledig opgebruikt worden om een voldoende slijtlaag te bekomen . 

Vooraleer te lakken de vloer goed stofvrij maken , de lak goed oproeren en zorgen dat de 

temperatuur ongeveer 18° bedraagt .  Het is niet het aantal laklagen maar wel de hoeveelheid 

lak die belangrijk is wat de slijtlaag betreft .. 

De laklagen kunnen met tussenpauze van 4 uur aangebracht worden. Na de laatste laklaag moet 

men 12 uur wachten om de vloer terug te betreden en minstens 24 uur om meubels te plaatsen. 

Let wel dat het ongeveer 10 dagen duurt vooraleer de lak volledig is uitgehard.  

 

ONDERHOUD 

Gedurende de eerste 10 dagen na de laatste laklaag mogen er geen vloerkleden gelegd worden , 

mag de vloer niet gekuist worden en mag de kurk niet te zwaar belast worden . Na deze periode 

moet de  Serena-protect puur aangebracht worden en dit nadat de vloer gereinigd is met Seren-

clean . Deze handeling dient maandelijks herhaald te worden, al of niet verdund, naargelang het 

gebruik van de vloer . Het dient aan te bevelen elk jaar de protect te verwijderen met Serena-

remover om daarna het gehele proces te herhalen . 

Voor het dagelijks onderhoud stofzuigen en/of met nat opnemen . Gebruik nooit agressieve of 

bijtende middelen .Onder stoelen of andere meubelen die regelmatig verplaatst worden kan u 

best viltjes aanbrengen. Slechte kwaliteit plastics en rubber kunnen blijvende aftekening geven .  

Wanneer de vloer hervernist moet worden, verwijdert u de protect met pure remover , kuist u 

na met zuiver water en herlakt u met ten minste 2 lagen . 

Als u aan iets twijfelt aarzel dan niet om uitleg te vragen . Veel succes !! 

  

 
 
 
 
 
 



 
 


