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Ntgrate Klic Hydro Sound
PLAATSINGSINSTRUCTIES
Beste klant,
Ntgrate dankt U voor de keuze van ons product. De onderstaande instructies zullen U helpen een mooie en
duurzame vloer recreëren. Naast de hierna beschreven instructies wil Ntgrate de volgende 2, uiterst
belangrijke, punten vooraf vermelden:
• de "Ntgrate Klic Hydro Sound" moeten minstens 24 u voor de installatie in de ruimte gebracht worden
en zo de tijd gelaten worden om zich aan te de passen aan de latere gebruikstemperatuur van de ruimte
die tussen 19° C en 21° C ligt.
• de "Ntgrate Klic Hydro Sound" moet als LAATSTE onderdeel van de inrichting geplaatst worden en tot
net voor de ingebruikname afgedekt worden om bevuiling en beschadiging te vermijden.

Algemeen.

"Ntgrate Klic Hydro Sound" beschikt over een aantal belangrijke eigenschappen. De vloerbekleding :
- is 100 % watervast.
- bezit zeer goede thermisch isolerende eigenschappen,
- heeft zeer goede akoestische eigenschappen,
- bezit het comfort en de luxe van een textiele vloerbedekking,
- heeft een zeer hoge slijtvastheid en
- is eenvoudig onderhoud zoals een vinyl vloer.
- is zeer gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te installeren, zonder enige schade
Hoewel het plaatsen zelf van de planken simpel is, dit dankzij het ingenieuze kliksysteem, adviseren wij
toch de installatie van "Ntgrate Klic Hydro Sound" uit te laten voeren door een professional die ervaring
heeft met het verleggen vlak geweven vinyl vloerbedekking.

Ondergrond

Een goede voorbereiding is van essentieel belang . De vloer moet vlak, het verschil mag maximaal van 2
mm/m bedragen, schoon, drukvast en duurzaam droog zijn, om een goed en duurzaam resultaat te
garanderen . De werkwijze is als volgt bij een :

• Nieuwbouw project

• Herstel de dekvloer indien noodzakelijk.
• Als de dekvloer niet voldoende vlak is, moet, ten minste 24 uur, voor de installatie een zelf nivellerende

egalisatie aangebracht worden.

• Bedek de vloer, als deze niet voldoende droog is, met een 0,2 mm PE-folie. De naden van de verschillende

PE banen moeten minstens 30 cm overlappen. Ze dient als een dampscherm om slechte geuren te
vermijden die kunnen ontstaan als gevolg van condensvorming .
• Renovatie project
• Indien de ondervloer in goede staat is , bvb. bij keramische tegels, marmer of graniet vloeren ... , is een
extra voorbereiding niet nodig.
• Textiele en/of versleten vloerbedekking moet zorgvuldig verwijderd worden, en aansluitend geschuurd
en gestofzuigd worden..
• Als de dekvloer niet voldoende pas is, moet, ten minste 24 uur, voor de installatie een zelf nivellerende
egalisatie aangebracht worden.
• Bedek de vloer met een 0,2 mm PE-folie. De naden van de verschillende PE banen moeten minstens 30
cm overlappen. Ze dient als een dampscherm om slechte geuren te vermijden die kunnen ontstaan als
gevolg van condensvorming.
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Verleggen van Ntgrate Klic Hydro Sound
Opslag
De panelen moeten tot op het ogenblik van de plaatsing in de originele verpakking bewaard worden. Indien
dit niet mogelijk is kunnen de dozen op een vlakke bodem, max 8 hoog, gestapeld worden. Hierbij dient zorg
gedragen te worden voor het “kantenrecht” stapelen van de dozen. Transport gebeurt bij voorkeur met een
vorklift of een transpallet.
Zie na of de referentie klopt met de bestelling en controleer op identieke partijnummers (BATCH nr.). Alleen
identieke partijnummers kunnen in één ruimte geplaatst worden. (zie BATCH NR op het etiket van elke doos).
Indien U aan iets twijfelt, neem dan contact op met Uw contactpersoon bij Ntgrate vooraleer de plaatsing
te starten.
Binnenklimaat
Er mag alleen geplaatst worden indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt : een grond temperatuur
van ten minste 18° C , een kamertemperatuur tussen 19°C en 21°C en een relatieve vochtigheid die niet hoger
is dan 75%.
Controle
Inspecteer elke plank op uiterlijke gebreken of schade vooraleer deze te plaatsen
Plaatsing
Meng geen verschillende partijnummers in een kamer. Alleen planken met eenzelfde partijnummer mogen
samen verwerkt worden om een volledige uniformiteit in kleur en aspect te garanderen. De planken moeten
worden geplaatst in een volgorde met:
• oplopende serienummers (zie ‘SERIAL Nr.) op het etiket van de doos)
• en binnen één serienummer met oplopend doosnummer (zie ‘BOX Nr.’ op elk etiket van de dozen)
Plaatsingsmethode
• De vloer moet altijd zwevend geplaatst worden.
• De planken mogen niet met spijkers, schroeven of door verlijmen verankerd worden.
• Knip vooraf de nodige afstandshouders van 5 x 5 cm uit een plank. Snij een stuk, van 10 cm lang, af en
knip dit middendoor. Deze stukken, één met een tand en de een ander met een groef, worden als
aanslagstuk gebruikt.
• Start de installatie door de eerste plank op een afstand van ca. 8 mm van beide wanden te leggen met
behulp van afstandshouders.
• Werk de eerste rij vloerdelen af door de laatste plank zo te snijden, dat een afstand van ca. 8 mm tot de
muur bewaard wordt.
• Start de tweede lijn met het resterende stuk van de eerste en zorg dat de naad om ten minste 30 cm
verspringt.
• Plaats de tand van het paneel in de groef van het reeds geïnstalleerde onder een hoek van 20° en leg het
paneel vlak terwijl het stevig in de groef gedrukt wordt.
• Sluit de kopse naad zorgvuldig door het aanslagstukje in te klikken en er zachtjes op te hameren. NOOIT op
de tong slaan.
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• Werk de laatste rij vloerdelen af door de laatste plank, in de lengte, zo te zagen, dat een afstand van ca. 8
mm tot de muur bewaard wordt.
• Er dienen profielen, type Schlüter, geïnstalleerd te worden tussen deuren en doorgangen en bij
oppervlakken groter dan 150 m2. Hetzelfde geldt voor ruimtes waarbij de lengte meer is dan 15 meter en
de breedte meer dan 10 meter
• Verwijder de afstandshouders na de plaatsing en installeer de plinten.

Belangrijke aandachtspunten :
• Scherpe voorwerpen kunnen Ntgrate onherstelbaar beschadigen, gebruik ze zeker niet om vlekken te
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•

verwijderen. Vermijd dit met behulp van een passende bescherming van de vloer.
Bescherm de vloer bij het verplaatsen van meubilair. Til de meubels op of gebruik Teflon onderleggers.
Bij gebruik van bureaustoelen met zwenkwielen wordt een vloerbekleding het best beschermd met een
kunststof plaat. Er moeten in elk geval harde wielen gebruikt worden met een minimum diameter van
50mm hebben en een breedte van minstens 20mm.
Contact met Rubbermaterialen moet vermeden worden. Na langdurig contact kan Ntgrate hierdoor
verkleuren. In dergelijke situaties wordt het rubber door een andere kunststof vervangen of wordt een
bescherming aangebracht.
"Ntgrate Klic Hydro Sound" is geschikt voor outdoor toepassingen en vochtige ruimtes.
"Ntgrate Klic Hydro Sound" is geschikt voor vloerverwarming.
Het is absoluut noodzakelijk de vloerbekleding direct na installatie af te dekken om beschadigingen te
voorkomen, zeker als er nog aansluitende werkzaamheden door derden op gebeuren.

Aarzel niet Uw contact persoon voor Ntgrate aan te spreken, die zal Uw openstaande vragen beantwoorden
en de nodige technische ondersteuning geven.
GARANTIE DOOR Ntgrate VOOR DE GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE TERUGBETALING OF VERVANGING VAN
EEN KLACHT VERVALT ALS DE BOVENSTAANDE INSTALLATIE INSTRUCTIES NIET STRIKT GEVOLGD WERDEN.

