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Voorbereiding ondergrond en laminaat
Leg de verpakte laminaatplanken een aantal dagen op voorhand in de 
ruimte waar je ze gaat plaatsen  Zo vermijd je dat ze door mogelijke temperatu-
ursverschillen krimpen of uitzetten.

Het is niet nodig om laminaatplanken van verschillende verpakkingen 
met elkaar te mengen, zoals dat met parket vaak gebeurt.  Verschillen in 
kleur en tekening zijn er bij laminaatplanken nauwelijks.

Ondergrond vlak en droog maken
Zorg voor een droge, zuivere en vlakke ondergrond.  Dit is van groot belang 
als je een strakke en duurzame laminaatvloer wilt hebben.

Als blijkt dat de ondergrond oneffenheden vertoont moet je die eerst 
egaliseren met bijvoorbeeld egalisatiemiddel.
Als je je laminaatvloer over een bestaande plankenvloer of linoleum wilt 
leggen kijk dan hieronder bij tips.

Vochtwerende folie en ondervloer leggen
Vochtwerende folie leggen
Om zeker te zijn dat de vloer droog blijft, bedek je de ondergrond met 
een vochtwerende folie (ondervloerfolie).
Deze bestaat meestal uit rollen polyethyleen in diktes van 0,1 en 
0,2mm.
Rol de banen folie uit over de vloer (afplakken met dampdichte tape) 
en laat ze tegen de muur omhoog komen.
Snij achteraf de resten weg met een breekmes.
Ondervloer leggen
De ondervloer (ook wel tussenvloer genoemd) bevordert de egalisatie 
en geluidsdemping en voorkomt slijtage.
Een ondervloer kan bestaan uit polystyreen of polyethyleen (of soft-
board) en is verkrijgbaar in verschillende diktes (meestal 2, 3, 4 of 
5,5mm).
Als je een schone en vlakke ondergrond hebt kun je de ondervloer heel 
gemakkelijk leggen en vasttapen met bijvoorbeeld Alutape.
Als je een voeg van 1cm laat tussen de tussenvloer en de omringende 
wanden en die vult met glaswol, kan je de geluidsoverdracht van en 
naar eventuele (onder)buren sterk inperken.
Doe met het laminaat straks dan net hetzelfde.
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Laminaatplanken plaatsen
Fabrikanten van laminaatvloeren werken meestal met een eigen sys-
teem dat eenvoudig plaatsen mogelijk maakt (gebaseerd op het tand-, 
groef- en klikprincipe).
Controleer bij de plaatsing van elke plank of ze in goede staat is en 
geen beschadigingen vertoont.
Het laminaat wordt meestal in de lengte van de kamer gelegd, zo lijkt 
de kamer het grootst.
Bij zeer smalle lange kamers kunt u eventueel overwegen het laminaat 
overdwars te leggen.
Om de verschillende planken goed met elkaar te laten aansluiten, tik je 
ze bij met de hamer.
Gebruik een aanslagblokje of een stukje laminaat (afval) om de planken 
niet te beschadigen.
Laat 1cm ruimte tussen de laminaatvloer en wanden, deurposten of 
verwarmingsbuizen
Gebruik hiervoor afstandsblokjes zodat je vlot kan doorwerken.

Vloer afwerken en plinten plaatsen
Als de volledige vloeroppervlakte met laminaat is afgewerkt, mag je de 
afstandsblokjes wegnemen.
Vul de voeg van 1cm eventueel met glaswol of een ander geluidsdem-
pend materiaal.
Plaats nu plinten om de voeg mooi weg te werken.  Zorg ervoor dat de plint 
de voeg volledig onzichtbaar maakt, dus dat de plint dik genoeg is.

Bij de deuropening gebruikt men meestal overgangsprofielen die een 
mooie aansluiting garanderen met de vloer uit een andere ruimte.
Er bestaan diverse soorten naargelang de dikte en het materiaal van 
beide vloeren.

Tips
Ga uit van circa 10% zaagverlies dus koop 10% extra laminaat in.-

  Overgebleven verpakkingen kun je altijd ruilen.

Om een bestaande plankenvloer met laminaat te bekleden, spijker je 
eerst alle loszittende vloerdelen goed vast.
Ga je een bestaande vloer vervangen, verwijder dan langharige tapijten 
en naaldvilt.  Dampdichte vloerbekleding (bijvoorbeeld linoleum) mag blijven liggen.

Ook een tussenvloer moet je uitkiezen op basis van je persoonlijke 
wensen.  Je hebt tussenvloeren die goed akoestisch of juist thermisch isoleren en tussen-
vloeren die je kan toepassen in combinatie met vloerverwarming.
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Rondom verwarmingsbuizen kun je speciale afwerkstukken plaatsen 
die daarvoor ontworpen zijn.
Een handzaag heeft vaak een haakse verbinding van handvat en za-
agblad: handig om snel even af te tekenen.
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