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Leg voorschrift 

Plank kwaliteit 

ECO55 
 
 
 

De ECO55 is een LVT plank in afmeting  
30,48 x 60,96 cm of 17,78 x 121,92 cm. 
 

 
 
 
Voor de installatie 
 

 Check het installatie materiaal 

 Voor installatie: controleer al het materiaal op kleur, design, afmeting en de 
juiste hoeveelheid die benodigd is voor de installatie. 

 Check het te installeren materiaal voor aanvang installatie op zichtbare fouten 

 Klachten op zichtbare defecten worden niet geaccepteerd als de vloer is 
geïnstalleerd 

 

 
 
Installatie omstandigheden 
 

 Behoud de materialen en de lijm tussen 19°C en 30°C voor minimaal 48 uur 
voor installatie, tijdens installatie en na installatie voor een optimaal werking 
van materialen en lijmen. 

 De minimum temperatuur van de ondervloer moet 10°C zijn. 

 Het vochtgehalte moet tussen 35% en 65% relatieve vochtigheid zijn. 

 Ruimte moet verwarmd blijven met het permanente verwarmingssysteem van 
het gebouw. 

 Al het materiaal moet vlak worden opgeslagen en weggehouden van direct 
zonlicht, verwarmingsapparatuur en open ramen voor goed conditionering. 
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Ondervloer 
 

De ECO55 is te verleggen op een droge  vlakke geschuurde cement dekvloer 
(max. 3% vocht gemeten met Carbid meter)of een geschuurde droge 
anhydriet vloer (als voor marmoleum); vochtgehalte van de ondervloer in dat 
geval maximaal 1%. Deze vloer moet stof -en vetvrij zijn. 
De planken te verleggen met een PVC lijm als Uzin KE 66 met kam A2 of 
Eurocol 540 of 640 met kam A2. Lijm circa 10 minuten laten drogen en dan 
leggen. Let hierbij op gebruiksaanwijzingen fabrikant.  
Indien er sprake is van vloerverwarming; voor installatie dient de verwarming 
48 uur uitgeschakeld te zijn geweest. Verwarming weer aanzetten minimaal 48 
uur na installatie. Vloer mag niet warmer worden dan 27°C. 

 

 
Informatie op de planken 
 

Op de achterkant van de planken zijn de pijlen aan te treffen van de productie 
richting. Dit is ook een hulpmiddel bij de verlegging van planken. 
Op de verpakking van de planken is tevens de productie datum aan te treffen. 
Zonder expliciete instructies van marlin contract, nooit verschillende productie 
nummers in 1 ruimte te combineren. Er kunnen van productie op productie 
verschillen zijn in kleur en structuur. 

 

 
Verleggen van de planken 
 

Planken in het algemeen in de richting van het invallende licht te verleggen.  
Lijn uit met een laser voor een goede haakse installatie in het pand. Leg eerst 
1 rij planken over de gehele breedte van het pand perfect recht. Leg daarna 
de aanliggende planken in steeds lange rijen halfsteens verschoven tegen 
deze centrale lijn aan. (als inkt jet printer) 
Op trappen zijn de planken toe te passen bij gebruik van geschikte trapneus 
profielen. 
Zorg ervoor dat de planken goed tegen elkaar aan liggen, zodat geen ruimtes 
tussen de planken ontstaan.  
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Bescherming voor in gebruik name 
 

Bescherm de gelegde planken tijdens de bouw tegen vervuiling. Met name 
zand dat tijdens de bouw binnen wordt gelopen, kan krassen veroorzaken in 
de oppervlakte van de planken. 
 
Bescherm het materiaal voor beschadiging door het slepen van meubels of 
ander zwaar materiaal tijdens het inhuizen.  
 
Reinig de vloeren niet nat gedurende de eerste 7 dagen na installatie. 
 

Bescherming tijdens gebruik 
 
Gebruik in geval van bureaustoelen, wielen die geschikt zijn voor harde 
vloeren. Controleer of deze wielen niet beschadigd zijn of scherpe randen 
vertonen. Controleer of de wielen wel meedraaien als men erop zit. 

 

 
 
 
De kwaliteit ECO55 is op de volgende manier te verleggen: 
 
 
Halfsteens;  
 

De planken worden “vertical ashlar” verlegd. In productie richting halfsteens 
verschoven.  
 

Monolith: 
 

De planken  worden parallel aan elkaar verlegd. 
 
                
 

 
 
Algemeen 
 

Het niet opvolgen van de installatie instructies kan ertoe leiden dat de garantie 
van marlin contract bv vervalt. Marlin contract neemt geen 
verantwoordelijkheid voor gevolgen van inferieure installatie of van het niet 
navolgen van de installatie instructies. De verkoopvoorwaarden zijn van 
toepassing op al onze leveringen. 
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