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- Plaatsingsgids – 

 BAMBOOTOUCH® Parket 
 
 
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR PLAATSING 

 
• Lees deze handleiding aandachtig voor u start met de plaatsing van uw BambooTouch® 

parket.  

• De controle van producten, ondervloer en de voorbereiding zijn essentieel voor het bereiken 
van een kwaliteitswerk. 

• Controleer of de inhoud van de dozen overeenstemt met de bestelde producten. 

• De producten moeten horizontaal opgeslagen worden bij een temperatuur tussen 18° en  

30 °C  en met een relatieve vochtigheid van  40 à 70 %.  Het aangepast gebruik van een 
luchtbevochtiger of ontvochtigingstoestel kan noodzakelijk zijn.  

• Aangezien de parketvloer moet worden geacclimatiseerd, moet deze 48 uur lang in de 
verpakking worden bewaard in de kamer(s) waar hij zal worden geïnstalleerd vooral hij 
wordt geplaatst. 

• Bamboeparket is een natuurproduct, dus variaties in kleur en nerf zijn normaal. Zorg ervoor 
dat u de planken van de verschillende pakken mengt voordat u de installatie begint. 

• De dekvloer moet droog, schoon en vlak zijn: niet meer dan 2 mm niveauverschil per 
strekkende meter.  Een ongelijke vloer zal met verloop van tijd knarsen en vervorming van 
het parket veroorzaken. De kwaliteit van de dekvloer is essentieel. Houd u aan de geldende 
normen op het gebied van vochtigheid, regulariteit en toegestane belasting. De 
restvochtigheid van de dekvloer moet worden gemeten. Deze mag niet meer dan 2.7 %  

bedragen.  

Het vochtigheidsniveau moet worden gecontroleerd met een gehomologeerd apparaat. 

Uitzondering: bij lage temperatuur vloerverwarming moet het vochtgehalte van de dekvloer 
<2 % bedragen en < 0.5 % bij anhydriet vloer. 

Sommige dekvloeren hebben 3 tot 9 maanden nodig om te drogen. 

• Bij zwevende plaatsing zonder kelders: de dekvloer moet worden afgedekt moet een 
ondoordringbare afdichtingsfolie van minimum 200µ dik. Zorg ervoor overlappingen van 
minstens 20 cm te voorzien. De film moet op de muur tot op de hoogte van de plint komen. 
Gebruik plakband om de overlappingen af te dichten 

• Bij zwevende plaatsing, moet een onderlaag met een minimale dikte van 2 mm op de 
afdichtingsfolie worden aangebracht. Zorg ervoor dat u de ideale ondervloer voor uw project 
kiest. Deze moet rekening houden met verschillende parameters zoals geluids-, akoestische 
en thermische isolatie. Indien het parket reeds voorzien is van een ondervloer, is het niet 
nodig nog een extra ondervloer aan te brengen. 

• Voor een plaatsing op een verdieping en/of met kelder, is enkel een ondervloer met 
minimale dikte van 2mm vereist. 
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• Vochtigheidscherm : Deze beschermt tegen opstijgend vocht en is verplicht volgens de DTU, 
teneinde alle vochtopname via de ondergrond te vermijden. In geval van twijfel moet een 
isolatielaag voorzien worden. 

• Zorg voor een uitzettingsruimte van +/- 10 mm langs de omtrek van de vloer. Bamboe is een 
levend materiaal dat een beetje uitzet en krimpt afhankelijk van de temperatuur- en 
vochtigheidsvariaties. 

• Controleer de vochtigheidsgraad van de bamboe planken. Deze moet tussen 7% en 10% 
bedragen tijdens de plaatsing. 

• De ondervloer moet stofvrij zijn voor plaatsing. 

• Indien de dekvloer poreus is, moet een hechtingsprimer voorzien worden. 

• Het parket moet opgeslagen worden in een droge en verwarmde ruimte. De temperatuur 
moet tussen de 15° en 25°C bedragen. De luchtvochtigheid in de kamer moet tussen de 45 
en 65 % bedragen. 

• Uitzettings- en zwellingsproblemen worden vaak veroorzaakt door lekken van vaatwassers 
of kranen en spoelbakken. Controleer al uw sanitaire aansluitingen voordat u de installatie 
overweegt. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR EN DE INSTALLATEUR 

 
CONTROLE VAN DE GOEDEREN: 
 
De eigenaar of installateur moet de instructies van de fabrikant en de geldende 
sectornormen in acht nemen. 
 
De eigenaar of installateur zal alle parketplanken visueel inspecteren op eventuele gebreken. 
Defecte of onaanvaardbare planken worden niet geïnstalleerd. Tot 6% van de planken 
kunnen als defect worden beschouwd, ze worden gebruikt om te versnijden of 
eenvoudigweg uit de installatie verwijderd. Dit is normaal voor een natuurproduct. 
In het geval dat een probleem wordt geconstateerd (meer dan 6% van de planken defect), 
zal de eigenaar of installateur onmiddellijk contact opnemen met zijn dealer om een 
mogelijk probleem te melden.  
De verdeler zal met BambooTouch® een analyse overwegen en zoeken naar de beste 
oplossing in geval van geschil.    
 
In geen enkel geval zal BambooTouch® de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een 
parketvloer die vóór de installatie duidelijke gebreken vertoonde. 
 
Bamboe is een natuurlijk materiaal. Variaties in structuur, kleur of glans worden daarom niet 
beschouwd als gebreken die het voorwerp van een geschil kunnen zijn. 
De BamWood® kan kleine barstjes en splintertjes vertonen. Dit is normaal voor de 
BamWood® en is geen gebrek en heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van het product. 
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Opgepast : deze aanbevelingen worden ter informatie gegeven en hebben geen invloed op 
de naleving van de geldende normen. 

 
 VOORWAARDEN EN OMGEVING VAN DE INSTALLATIEPLAATS: 

 
De eigenaar of installateur is er verantwoordelijk voor dat de installatiecondities en de 
kwaliteit van de dekvloer vanuit milieu- en structureel oogpunt optimaal zijn.  
Zoals in het vorige hoofdstuk werd uitgelegd, moeten de dekvloeren voldoen aan de 
geldende normen. Ze moeten schoon, vlak, beveiligd en regelmatig zijn. 
BambooTouch® kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor installatie in een ongeschikte 
omgeving of op een niet-conforme dekvloer. 
 

1- ZWEVENDE PLAATSING VAN PARKET 
 
Zwevende installatie houdt in dat de planken niet aan de onderliggende deklaag bevestigd 
zijn. Ze worden onderling bevestigd en verbonden door de tand en groef te verlijmen of door 
ze aan elkaar te hechten. 
 
✓ Begin met het zagen van de onderkant van de deurkozijnen zodat deze 1,5mm hoger zijn 

dan de vloer, inclusief de dikte van de onderlaag. 

✓ Leg meerdere rijen planken zonder deze te bevestigen. Om een willekeurig uiterlijk over 
het gehele oppervlak te verkrijgen, gebruikt u gelijktijdig planken uit verschillende 
verpakkingen. Ter herinnering, installeer geen planken met een visueel defect of die als 
onaanvaardbaar worden beschouwd. 

✓ Zorg voor een minimale uitzettingsruimte van 10-15mm aan de randen en niet-
verwijderbare objecten 

✓ Voor alle oppervlakken met een lengte van meer dan 10 m en een breedte van meer dan 
8 m moet een interne uitzettingsvoeg voorzien worden zodat de vloer kan uitzetten of 
krimpen. Zonder uitzettingsvoegen kan de vloer door extreme uitzetting en contact met 
niet-verwijderbare elementen buigen, kromtrekken of uitpuilen. Deze gevallen vallen 
niet onder de garantie. 

De dikte van de uitzettingsvoeg is eenvoudig te bepalen. In de lengte moet deze 1mm per m 
bedragen.  In de breedte zal de voeg 1.2mm per m zijn, en dit met een minimum van 10mm. 
 
Eerste rij – zwevende plaatsing 
 
Kies een startpunt, bij voorkeur de langste buitenmuur loodrecht op de vloerbalken. 
Lijn een rij planken langs de startwand uit, beginnend links met de groef tegenover de wand. 
Plaats wiggen tussen de muur en de eerste rij om de benodigde 10-15mm uitzettingsruimte 
te behouden. 
Plaats ook een wig bij het begin en einde van elke rij om ervoor te zorgen dat er voldoende 
uitzettingsruimte is over de volledige breedte van de vloer. 
 
Meet de lengte van de laatste plank om deze te verzagen, rekening houdend met de 
uitzettingsvoeg en de ruimte voor de wig van 10 tot 15 mm. 
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Tweede rij – zwevende plaatsing 
 
Het restant van de laatste plank van elke rij kan gebruikt worden als startpunt voor de 
volgende rijen indien de lengte meer dan 300 mm bedraagt. 
Gebruik de restant van de eerste plank of zaag een nieuwe plank doormidden om uw 
tweede rij te starten.  
Lijm de tand vooraleer deze in de groef van de eerste rij planken te plaatsen en druk de 
plank in de tand. 
Gebruik indien nodig een geschikte slagblok of parketriem. 
 
NB: Alleen voor BambooTouch® Easyclick vloeren is het niet nodig om de tand te lijmen 
vooraleer deze in de groef van de vorige plank te plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Volgende rijen – zwevende plaatsing 
 
Vergeet niet om de planken uit verschillende dozen te blijven mengen. 
Leg meerdere planken zonder ze te bevestigen om de esthetiek van uw parketvloer te 
valideren. Vergeet niet elke plank te inspecteren vooraleer de installatie te beginnen. 
Gebruik lengtes van minstens 300 mm. Kortere lengtes zijn minder esthetisch.  
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Lijm de tand van elke nieuwe plank verder vast voordat je hem in de groef van de vorige rij 
plaatst en duwt hem in de tand. Gebruik indien nodig een geschikte slagblok of een 
parketriem. 
 
De uitlijning van de koppen moet met minstens één bladbreedte verschillen, de uitlijning van 
de koppen kan verspringend, regelmatig of met een verloren-verbinding worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste plank – zwevende plaatsing 
 
De laatste plank moet op maat verzaagd worden tussen de vorige plank en de muur. Vergeet 
niet de benodigde uitzettingsruimte van 10-15 mm te respecteren, die door de plint zal 
worden afgedekt. 
Het kan nodig zijn om de vorige planken lichtjes op te tillen om de laatste rij te plaatsen. 
Opgepast, als uw kamer niet vierkant is, kan het verzagen van de laatste plank een meting 
aan het begin en einde van de plank vereisen. 
 
 

2 – GELIJMDE PLAATSING VAN PARKET 
 
BambooTouch® -vloeren kunnen worden gelijmd op een dekvloer, op houten panelen of op 
een oude vloerbedekking. In dit laatste geval moet het parket haaks op de richting van de 
oude vloer geplaatst worden. 
De kwaliteit van de ondervloer is essentieel en zal bepalend zijn voor het hele project. 
De dekvloer moet perfect droog zijn (luchtvochtigheid < 2.7%, anhydriet ondervloer < 0.7 %) 
en vlak wat anders kans geeft op kromtrekking. De ondergrond moet stofvrij en vrij zijn  van 
lijm of was. 
 
In sommige gevallen moet een primer worden gebruikt opdat de lijm beter kan hechten. 
Voer een lijmtest uit voordat u met uw project begint. Indien nodig, kan een grove 
schuurbeurt een optimale hechting toestaan. 
 
Zorg dus voor een aangepaste warmte- en geluidsisolatie voor u met het plaatsen begint. 
Het verlijmen op een hiervoor geschikte ondervloer kan een voordeel zijn om het 
geluidscomfort te verhogen. 
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Opgepast : deze aanbevelingen zijn slechts ter informatie en wij vragen u de geldende 
installatievoorwaarden te respecteren. 
 

✓ Zorg voor een minimale uitzettingsruimte van 10-15 mm rond het oppervlak en niet-
verwijderbare voorwerpen. 

✓ Voor alle oppervlakken met een lengte van meer dan 10 m en een breedte van 8 m 
moet een interne uitzettingsvoeg worden geïnstalleerd, zodat de vloer kan uitzetten 
of krimpen. Zonder uitzettingsvoegen kan de vloer door extreme uitzetting en 
contact met niet-verwijderbare elementen buigen, kromtrekken of uitpuilen. Deze 
gevallen vallen niet onder de garantie. 

✓ Alleen het gamma in gekruiste lagen kan zich grotere oppervlakken, gaande van 15 m 
in de  lengte en 10 m in de breedte , zonder uitzettingsvoegen veroorloven. 

✓ De dikte van de uitzettingsvoeg is eenvoudig te bepalen. In de lengte moet deze 1 
mm per m bedragen. In de breedte is de voeg 1,2 mm per m. Met een minimum van 
10 mm. 
 

Opgepast : niet alle parketlijmen zijn compatibel met bamboeparket! 
 
BambooTouch® beveelt het gebruik aan van elastische mono-componentenlijmen op basis 
van silicaatpolymeren zonder oplosmiddelen of isocyanaten. Deze hoogwaardige lijmen 
hebben ook het voordeel van een zeer lage uitstoot van vluchtige organische stoffen. 
Bovendien zijn ze gemakkelijk aan te brengen, ontwikkelen ze een snelle hechting van het 
parket aan de ondervloer, zijn hun sporen gemakkelijk te reinigen en zijn ze geschikt voor 
vloerverwarming. 
 
Eerste rij – gelijmde plaatsing 
 
Kies een startpunt, bij voorkeur de langste buitenmuur loodrecht op de vloerbalken. 
Lijn een rij planken langs de startwand uit, beginnend links met de groef tegenover de wand. 
Plaats wiggen tussen de muur en de eerste rij om de benodigde 10-15mm uitzettingsruimte 
te behouden. 
Plaats ook een wig bij het begin en einde van elke rij om ervoor te zorgen dat er voldoende 
uitzettingsruimte is over de volledige breedte van de vloer. 
 
Meet de lengte van de laatste plank om deze te verzagen, rekening houdend met de 
uitzettingsvoeg en de ruimte voor de wig van 10 tot 15 mm. 
 
Breng een laag lijm aan op de dekvloer waar de eerste rij planken wordt gelegd. Plaats de 
planken en oefen gedurende enkele seconden sterke druk uit. 
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Tweede rij – gelijmde plaatsing 
 
De restant van de laatste plank van elke rij kan gebruikt worden als startpunt voor de 
volgende rijen indien de lengte meer dan 300 mm bedraagt. 
Gebruik de restant van de eerste plank of zaag een nieuwe plank doormidden om uw 
tweede rij te starten.  
 
Breng een laag lijm aan op de dekvloer waar de tweede rij planken wordt gelegd. Werk 
maximaal per 2 à 3 m² om te voorkomen dat de lijm droogt voordat de planken worden 
gelegd. 
 
Breng eveneens lijm aan op de tand vooraleer deze in de groef te plaatsen van de eerste rij 
planken, en druk deze goed in de groef. Oefen een grote druk uit gedurende enkele 
seconden. Indien nodig gebruik maken van een aangepaste klopblok. 
 
De uitlijning van de koppen moet met minstens één bladbreedte verschillen, de uitlijning van 
de koppen kan verspringend, regelmatig of met een verloren-verbinding worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende rijen  – gelijmde plaatsing 
 
Vergeet niet om de planken uit verschillende dozen te blijven mengen. 
Leg meerdere planken zonder ze te bevestigen om de esthetiek van uw parketvloer te 
valideren. Vergeet niet elke plank te inspecteren vooraleer de installatie te beginnen. 
Gebruik lengtes van minstens 300 mm. Kortere lengtes zijn minder esthetisch. 
 
Breng verder een laag lijm aan op de dekvloer waar de volgende planken worden gelegd. 
Werk maximaal per 2 à 3 m² om te voorkomen dat de lijm droogt voordat de planken 
worden gelegd. 
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Laatste plank – gelijmde plaatsing 
 
De laatste plank moet op maat verzaagd worden tussen de vorige plank en de muur. Vergeet 
niet de benodigde uitzettingsruimte van 12-15 mm te respecteren, die door de plint zal 
worden afgedekt. 
Het kan nodig zijn om de vorige planken lichtjes op te tillen om de laatste rij te plaatsen. 
Opgepast, als uw kamer niet vierkant is, kan het verzagen van de laatste plank een meting 
aan het begin en einde van de plank vereisen. 
 

Gelijmde plaatsing in badkamer : 
 
Bepaalde referenties BambooTouch® zijn perfect geschikt voor gebruik in de badkamer. 
Wij nodigen u uit om onze fiche betreffende de gelijmde plaatsing van BambooTouch® 
parketvloeren in de badkamer te raadplegen via onze website www.bambootouch.com. 
 

Plaatsing BambooTouch® parket in combinatie met vloerverwarming 
 
Sommige BambooTouch®-vloeren kunnen probleemloos worden gecombineerd met 
conventionele vloerverwarmingssystemen, d.w.z. droge of natte vloerverwarming, en altijd 
bij lage temperaturen (tot 27°C). 
Wij nodigen u uit om onze fiche betreffende de gelijmde plaatsing van BambooTouch® 
parketvloeren in combinatie met vloerverwarming te raadplegen via onze website 
www.bambootouch.com. 
 

Onderhoud : 
 
Het is belangrijk om uw vloer goed te onderhouden en onze aanbevelingen te respecteren 
teneinde uw vloer optimaal te kunnen benutten. 
Wij verzoeken u om onze BambooTouch® onderhoudsfiches voor parket te raadplegen op 
onze website www.bambootouch.com. 
Het niet naleven van deze onderhoudsinstructies kan de garantie op onze producten doen 
vervallen. 
 

http://www.bambootouch.com/
http://www.bambootouch.com/

