LEGINSTRUCTIES DIRECT VERLIJMDE KURKVLOERTEGELS
Bewaar de kurktegels en de materialen in omstandigheden (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid)
die niet te fel verschillen van de omstandigheden in de ruimte waarin geplaatst moet worden, en dit best
48 uren voor de installatie. Verpakkingen met gekleurde kurktegels bewaar je steeds op de zijkant zodat
de geverfde kurktegels door de druk niet aan elkaar kunnen kleven.
De ondergrond moet stabiel (niet verend), hard, vlak, schoon en voldoende droog zijn. De
vochtigheidsgraad van een cement chape mag niet hoger zijn dan 2,5 %, bij anhydriet chapes is het
maximale vochtgehalte zelfs nog lager.
Bij gebruik van vloerplaten op hout-, gips- of cementbasis hou je vooral rekening met de naden en de
schroefgaten die op voorhand mooi gedicht moeten worden met een geschikt opvulmiddel.
Het is belangrijk dat de temperatuur tijdens de werken voldoende hoog is. Ze wordt best constant (dag
en nacht) op 18 °C of hoger ingesteld. De relatieve vochtigheid bevindt zich tussen de 35 en 65 %.
Een vloerverwarming verlaag je best minstens 48 uur op voorhand. De vertrektemperatuur van het water
is niet hoger dan 18 °C.
Zorg er tijdens het verwerken van primer, egaline, lijm en vernis voor dat er lichtjes geventileerd wordt,
zodat het door de lucht opgenomen vocht afgevoerd kan worden.
De ondergrond wordt eerst schoon gemaakt met behulp van (een paletmes en) een stofzuiger, nadien
wordt er altijd eerst een geschikte primer aangebracht.
De primerlaag zorgt er voor dat het resterende zand en stof gefixeerd wordt en dat barstjes en kleine
scheurtjes mooi dichtlopen. De primerlaag verlaagt het absorberend vermogen van de ondergrond en
vermijdt dat het water van het egaline mengsel al te makkelijk door de ondergrond opgenomen wordt.
Na enkele uren, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, is deze primerlaag droog en
kan er geëgaliseerd worden.
De egalisatie heeft tot doel de ondergrond voldoende te nivelleren. Ondergronden als chapes of platen
uit houtpartikels camoufleren oneffenheden. Als de kurkvloer afgewerkt wordt met lak kunnen deze
oneffenheden duidelijk zichtbaar worden.
De egalisatie laag draagt eveneens bij tot een optimale, langdurige hechting van de kurklijm. Chapes
geven op termijn meestal hun zand vrij, hierdoor vermindert de hechting gevoelig in de tijd. Andere
ondergronden zijn dan weer te glad, waardoor de kurklijm niet voldoende kan verankeren.
Het mengen van de egaline gebeurt best in een kuip. Let op dat de mengverhouding egaline en water
steeds correct gerespecteerd wordt. Het uitstrijken van de egaline gebeurt met een getande spatel.
Belangrijk is dat tijdens het egaliseren vlot doorgewerkt kan worden. De egalisatie droogt best 3 tot 4
dagen uit.
Eens alles goed droog is kunnen kleine foutjes weggewerkt worden met een snelhardend
reparatiemiddel. Nadien wordt de egalinelaag licht opgeschuurd met een schuurmachine en wordt het
oppervlak grondig gereinigd met een stofzuiger.
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Om de juiste primer en egaline te selecteren moet de ondergrond eerst grondig geïnspecteerd worden.
Vloerkurk wordt verlijmd met contactlijm op waterbasis. Dit houdt in dat zowel de ondergrond als de
rugzijde van de kurktegels ingelijmd moeten worden. Het inlijmen van de kurktegels kan tot 48 uur op
voorhand gebeuren. Breng de lijm aan met een kortharige roller op het volledige kurktegeloppervlak.
De lijmlaag is droog als ze volledig transparant geworden is.
De kurktegels kunnen terug in de dozen bewaard worden. Om eventuele tintverschillen zo goed mogelijk
te spreiden worden de kurktegels voldoende vermengd. Plaats de dozen steeds op hun zijkant, vrij van
direct zonlicht. Let op dat je nooit een gelijmde zijde op gelijmde zijde legt of kurktegels terugplaatst in
de doos voor de lijm overal volledig transparant geworden is.
Je mag de kurktegels nooit tegen elkaar leggen om het inlijmen te versnellen. Bij het wegnemen van de
kurktegels komen er lijmresten terecht op de zijkanten en dit bemoeilijkt nadien de plaatsing. Het is
bovendien mogelijk dat er lijmresten op de fineerzijde van de kurktegels zouden terechtkomen. Deze
(transparante) opgedroogde lijmresten kleuren donkerbruin na het vernissen. Natte kurklijm kan
verwijderd worden met lauw water.
Ook de geëgaliseerde ondergrond wordt ingelijmd met een mohair roller. Hou er rekening mee dat de
kurktegels binnen de 4 uur op de ingelijmde ondergrond geplaatst moeten worden. Grote oppervlakken
lijm je dus best in delen in.
Vanaf het moment dat de lijmlaag transparant geworden is, afhankelijk van temperatuur en
luchtvochtigheid, kunnen de kurktegels op de ondergrond verlijmd worden. Je kan nu de ingelijmde
ondergrond met schone sokken betreden maar eens je gestart bent werk je best verder op de reeds
geplaatste kurktegels.
Voor je start neem je best even de tijd om de legrichting te bepalen. Je kan de kurktegels bovendien
plaatsen in halfsteens of in wildverband. Vierkante tegels worden dikwijls hoek op hoek geplaatst. Begin
nooit met een volledige kurktegel tegen wand, maar voorzie enkele centimeters speling om afwijkingen
op te vangen.
Let ook op dat je aan de overzijde van de kamer niet eindigt met een te smalle strook, begin desnoods
met een meer aangesneden kurktegel.
Eens deze vragen beantwoord zijn smet je de startlijn(en) uit en kan het leggen beginnen. Het plaatsen
van kurk gebeurt met een geschikte wals.
Kurktegels versnij je met een breekmes en een ijzeren lat. Snij steeds op de bovenzijde van de tegel.
Nadien kan je de tegel probleemloos in twee breken. Uiteraard wordt steeds op een geschikte snijmat
versneden.
Na de plaatsing wordt de vloer eerst zeer zorgvuldig gestofzuigd.
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Direct daarna kan de eerste laklaag met de mohair roller
De totale hoeveelheid lak wordt gemiddeld in vier laklagen aangebracht.

aangebracht

worden.

Respecteer de minimale en maximale droogtijden op de verpakking. Voor een vlotte droging is
temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie van groot belang. Let op met tocht, het werkt de
verspreiding van stof in de hand. Lak ook nooit bij temperaturen lager dan 10 °C of hoger dan 30 °C en
vermijdt te fel zonlicht op de kurkvloer tijdens het lakken.
Om de kurkvloer voldoende te beschermen moet de berekende hoeveelheid lak opgebruikt worden,
ongeacht het aantal lagen waarin de totale hoeveelheid lak verbruikt wordt.
Schudt de verpakkingen zeer goed op voordat je de lak gaat verwerken. Giet de lak nooit direct op de
kurkvloer maar giet hem steeds in een schone lakbak.
De randen lak je met een kwastje. Lak nooit alle randen eerst, je zou over reeds uitgedroogde zones
rollen en dit ga je naderhand zien.
Ga na of je op elke plaats ongeveer evenveel lak aanbrengt. Dit kan door de kurkvloer per vlak van één
op twee meter te lakken. Laat het rolletje zakken in de lakbak en rol het vervolgens uit. Herhaal dit vier
maal en verdeel dan met de roller de aangebrachte lak kruisgewijs over het vlak.
Zorg ervoor dat je voldoende lak verbruikt, zo sluit je steeds aan in de nog natte lak en vermijdt je
vlekken. Let wel, overlappingen en rolstrepen bij onbehandelde kurk zijn normaal in de eerste en soms
ook in de tweede laag.
Laat de aangebrachte laklaag drie tot vijf uur drogen (zie verpakking) en zet dan de volgende laklaag
zonder schuren. Herhaal deze werkwijze tot alle lak op is. Tussen de laklagen kan je de roller telkens
goed uitwassen met lauw water.
Indien nodig kan je voor de laatste laklaag kleine stofdeeltjes wegschuren met een fijn schuurpapier.
Verwijder schuurstof met een vochtige doek. Na het aanbrengen van de laatste laklaag mag de
kurkvloer enkele uren niet betreden worden. Nadien kan er zachtjes met kousen over gewandeld
worden. Na twee dagen is de lak voldoende uitgehard om er zware meubelen op te plaatsen en een
normaal beloop toe te laten.
De laklagen zullen nog twee weken nodig hebben om volledig uit te harden. Onderhoud de kurkvloer in
die periode niet met water en dek hem niet af. Na twee weken mag de kurkvloer gereinigd worden met
de kurkreiniger en behandeld worden met Polish. Volg de gebruiksaanwijzing op het etiket.
Tip! Voorzie meubels voordat deze teruggeplaatst worden vilten onder de poten. Dit voorkomt krassen
in de vernis bij het verschuiven en vermijdt beschadigingen aan uw kurkvloer.
Bij gebruik van een bureulstoel op wieltjes wordt aangeraden een voor kurk geschikte beschermmat te
gebruiken om extreme slijtage op te vangen. Vermijd tenslotte blootstelling aan rubber, de weekmakers
in het rubber laten roestvlekken na die niet verwijderd kunnen worden.
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PuurKurk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (tik)fouten of
onvolledige informatie in deze technische omschrijving.
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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