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PLAATSING IN  BADKAMER

Bambou in de badkamer : 
De ecologische, duurzame en esthetische 
oplossing. 
Bamboe is een van de snelst groeiende 
grassoorten ter wereld. Zijn vermogen om 
zichzelf te hernieuwen maakt het een 
onuitputtelijke natuurlijke bron. Dankzij een 
gezond en duurzaam bosbeheer, is bamboe het beste 
alternatief voor gebruikelijke houtsoorten, waarvan 
de voorraden razendsnel slinken. 
 

In de fabriek aangebrachte vernislaag. 
Een in de fabriek verniste afwerking wordt ten zeerste 
aanbevolen, gezien de lak gelijkmatig machinaal 
wordt aangebracht op alle 6 zijden van de planken in 
7 UV-drooglagen. Wanneer de planken bij plaatsing 
verzaagd worden, moeten deze op de gezaagde kant 
een vernislaag krijgen. Zo beschermd, zal een 
bamboevloer in de  badkamer  lang mooi en 
beschermd blijven. 
 

In de fabriek aangebrachte olielaag. 
De in de fabriek geoliede afwerking is ook geschikt 
voor badkamers, mits rekening gehouden wordt met 
de onderhoudsnormen. Een laag onderhoudsolie zal 
systematisch worden aangebracht onmiddellijk na 
plaatsing. 
 

Een parketvloer geschikt voor vochtige ruimtes. 
Bamboe is een plant met bijzondere kenmerken, 
nagenoeg rotvrij en met zeer lange cellulosevezels, 
waardoor hij zeer ongevoelig is voor temperatuur- en 
vochtigheidsschommelingen.  Denk er dus aan de 
ruimte voldoende te ventileren. Vermijd water, natte 
tapijten en handdoeken op het parket, uw vloer zal 
eronder lijden! 
 

Prestaties en kwaliteit. 
De technische kennis van bamboe en onze ervaring 
stellen ons in staat producten van uiterst  hoge 
kwaliteit aan te bieden. De productie-installaties, die 
altijd aan de spits van de technologie staan, voldoen 
aan zeer strikte voorschriften. In elke fase van het 

fabricageproces worden strenge controles ingesteld. 
Net als het volledige BambooTouch®-assortiment zijn 
de geverniste en geoliede parketten van 
onberispelijke kwaliteit! 
 

Plaatsing in badkamer, enkele basisregels. 
De meeste BambooTouch®-vloeren kunnen ook 
in badkamers worden geplaatst (zie onze website 
of onze installatie-instructies). 
Mits naleving van enkele aanbevelingen bij 
plaatsing is het resultaat een vloerbedekking die 
bijzonder geschikt is voor vochtige ruimtes. 
1. VERLIJMEN : Een bamboeparket in een 

badkamer moet worden verlijmd op de dekvloer 
of  andere geschikte ondergrond. 

2. VOEGEN: Een uitzettingsvoeg van 8 mm moet 
worden voorzien rondom de kamer. Dit wordt 
vervolgens afgedekt met een afwerkingsprofiel. 
Tussen de vloer en de douchebak of bad moet 
een siliconenafdichting worden aangebracht. 

3. BESCHERMEN: U kunt de globale bescherming 
van uw geplaatst parket verhogen door een 
extra laag Bona® Polish (gelakt parket) aan te 
brengen. Zorg ervoor dat de vernis na verloop 
van tijd egaal blijft. Breng in geval van slijtage 
opnieuw een laagje Bona® Polish of zelfs vernis 
aan (zie specifieke instructies op onze website). 
Geoliede vloeren moeten onderhouden worden 
met WOCA® Natuurzeep en WOCA® Olie 
Regenerator (zie onderhoudsinstructies op onze 
website).  

 
Praktische tips 

 Verlucht de kamer regelmatig. 

 Laat geen vochtige tapijten op de grond. 

 In vochtige ruimtes vergen lichte kleuren 

meer onderhoud 

 Als u bij plaatsing een plank moet 

verzagen, breng dan een laagje Bona® 

Traffic vernis of andere geschikte vernis 

op de snijrand aan. 

Onderhoud 

geolied parket 

Onderhoud 
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