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1. VOORBEREIDING

TRANSPORT EN OPSLAG
Transporteer uw vloer voorzichtig op een effen oppervlak. De planken moeten liggend en in kleine 
stapels van maximum 5 dozen hoog worden gestockeerd en vervoerd.

Het is belangrijk om vóór de installatie de planken minstens 48 uur te stockeren op 
kamertemperatuur (18-25 °C). Deze temperatuur moet zowel tijdens de installatie worden 
aangehouden alsook minstens 24 uur na de installatie.

Stockage : Pure moet binnen gestockeerd worden.

GEREEDSCHAP
Breekmes, zaag of guillotine, potlood, T-vormige lat, (plooi)meter en afstandhouders. 
Voor installatie van plinten of profielen: boor

ONDERVLOER 
Een zorgvuldige voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor een uitstekend resultaat.
Ruwheid en oneffenheden in de ondervloer (meer dan 3 mm per m) kunnen doorheen de nieuwe 
vloer zichtbaar worden, met als resultaat een oneffen oppervlak. Hierdoor kan meer slijtage 
ontstaan op de hogere gedeeltes of verzakking bij lagere gedeeltes.

Verwijder alle sporen van pleister, verf, kleefstoffen, olie, vet, … De ondervloer moet proper, 
vlak, droog en stabiel zijn. Verwijder alle vloerbekledingen in textiel (zoals tapijt, naaldvilt, ...).

Verwijder alle overblijvend vuil (inclusief nagels) en stofzuig de bodem.

Pure Click kan worden geïnstalleerd op beton, tegels, hout en de meeste bestaande harde 
vloerbekledingen op voorwaarde dat de ondervloer effen, droog en proper is.

Alhoewel Pure Click ongevoelig is voor vocht, moet de ondervloer gecontroleerd worden op 
vochtproblemen. Breng indien er vocht is een waterresistent membraan aan vooraleer over te 
gaan tot installatie. Overmatig vocht kan leiden tot schimmelvorming.

Zorg er voor dat het niveauverschil van het vloeroppervlak maximum 3mm per m is en hoogstens 
2 mm per 20 cm. Indien het opgegeven verschil wordt overschreden, dan moet de ondervloer 
worden genivelleerd met een geschikt vulmiddel of een nivelleringsproduct. Controleer ook of 
er een afdichtingsmiddel nodig is. 

Bent u niet zeker over de kwaliteit of de geschiktheid van uw ondervloer voor de installatie van 
Pure Click, neem dan contact op met uw dealer, die u graag verder zal helpen.

PURE INSTALLATIEHANDLEIDING

Pure Click 40 is een LVT vloer ontworpen voor residentieel gebruik. 
Pure Click 55 is geschikt zowel voor residentiële als commerciële toepassingen zoals in winkels, 
hotelkamers, ...
Voor het bereiken van een perfect resultaat raden wij aan de volgende installatie instructies nauwgezet te volgen.
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Vloerverwarming

Pure Click is geschikt voor vloerverwarming op voorwaarde dat de vloertemperatuur 27°C niet

overschrijdt.

Enkel vloerverwarmingssystemen (warm water of elektrisch), ingegoten in de ondervloer zijn 
geschikt. Verwarmingsfilms of andere nieuwe systemen die bovenop de ondergrond worden 
geplaatst, zijn niet toegelaten.

Pure Click is niet geschikt voor omkeerbare verwarming/vloerkoeling systemen.

Schakel de vloerverwarming uit 24 uur voorafgaand aan de installatie en ook tijdens de installatie.
Verhoog, na installatie, de vloerverwarming stapsgewijs met 5 °C per dag, tot max. 27 °C 
vloertemperatuur. Bij een elektrische vloerverwarming raden we aan 60W/m² niet te overschrijden.

De ondervloer constructie (oppervlakte) van de vloerverwarming moet hard zijn.

Voorbereiding bij een ondervloer in beton / chape

Laat nieuw beton voldoende uitdrogen. Het vochtgehalte van de ondervloer moet lager zijn dan 
75 RH bij min. 20 °C. Max. 3% CM bij cement en 0,5% bij anhydriet. In geval van vloerverwarming, 
vochtgehalte moet lager zijn dan 1.8 CM% en 0.3 cm% bij anhydriet.

Noteer altijd de resultaten van uw vochtopmetingen en bewaar deze.

Herstel oneffenheden in het oppervlak met een geschikt herstelmiddel en controleer of er een 
primer of een afdichtingsmiddel nodig is. Reinig daarna de ondervloer met de stofzuiger om alle 
vuil te verwijderen.

Voorbereiding bij een ondervloer in tegels

Controleer de ondervloer op vochtproblemen.

Plaats nooit de voegen van de Pure vloer parallel op de voegen van de 
onderliggende tegelvloer. 

Vul de voegen van een keramische tegelondergrond die breder zijn dan 6 mm zeker 
eerst op.

Wanneer u Pure Click op een oude tegelvloer plaatst, raden wij aan de Greenline 
onderlaag te gebruiken, om kleine oneffenheden op te vangen en voor extra geluidsisolatie. 

Voorbereiding bij een ondervloer in hout

Controleer de vloer op een eventuele insectenplaag.

Zorg er voor dat de ondervloer vlak is en nagel losse delen vast.

Zorg ervoor dat de houten ondervloer altijd geventileerd is.

ONDERLAAG 
We raden aan om de Greenline onderlaag te gebruiken om de doorgangs- en stapgeluiden te 
verminderen, ander onderlagen kunnen openingen of blijvende schade veroorzaken.
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2. VOORZORGSMAATREGELEN
 

Pure Click is niet geschikt voor gebruik buitenshuis, in solariums of sauna’s. Zorg ervoor dat de

binnenhuistemperatuur steeds hoger dan 0°C is, ideaal tussen 18 en 25 °C.

Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht. Extreme zonnestraling, hitte en sterke 
temperatuurschommelingen kunnen schade veroorzaken.

Controleer bij optimale lichtomstandigheden alle planken op visuele defecten voor en tijdens 
de installatie. Planken met gebreken mogen niet worden gebruikt. Let er op om de panelen van 
verschillende dozen met elkaar te mengen om kleurschakeringen te minimaliseren. Dit draagt bij 
aan een natuurlijke look van de vloer.

Pure Click kan niet gebruikt worden in plaatsen met een waterafvoer, ingewerkt in het 
vloeroppervlak.

Voor tegels: gebruik voor elke installatie slechts één en hetzelfde productiebatchnummer. Bewaar

het productiebatchnummer (zichtbaar op de doos), samen met uw bestelbon/factuur.

3. INSTALLATIE
  

Controleer of de vloerplanken geen zichtbare gebreken vertonen vooraleer ze te installeren.

Pure Click moet zwevend geïnstalleerd worden. De vloer moet zich in alle richtingen kunnen bewegen en moet voldoende afstand 
hebben tussen alle muren en andere vaste elementen. Pure Click mag niet worden vastgeschroefd of vastgenageld aan de 
ondervloer. De installatie van de vloer moet de laatste stap zijn in het project. 

Uitzonderlijk zware stukken, zoals keukenkasten, open haarden, enz,… mogen niet op de vloer worden geïnstalleerd, zodat het 
uitzettingsvermogen van de vloer niet belemmerd wordt.

Meet de kamer nauwgezet om een evenwichtige verdeling te bekomen. Het opmeten maakt het mogelijk te bepalen of de eerste rij 
moet worden verzaagd. De eerste en de laatste rij moeten minstens 5 cm breed zijn.

Indien de breedte van de eerste rij panelen niet moet worden ingekort, verwijder dan de clickelementen op de kant die naar de muur 
is gericht. Het is belangrijk steeds een uitzettingsvoeg van 8 mm te voorzien tussen de vloer en de muren en ook rond steunpalen, 
buizen, drempels enz.
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De maximaal aangeraden oppervlakte om te installeren is 20 x 20 m. Er moet een expansieprofiel 
worden aangebracht in deuropeningen en/of wanneer de oppervlakte langer / breder is dan 20 m.

Let er op om de panelen van verschillende dozen met elkaar te vermengen om kleurschakeringen 
te minimaliseren. Dit draagt nog meer bij aan een natuurlijke look van de vloer.

Gebruik geen hamer om de planken in elkaar te plaatsen. Snij de planken 
met een stanleymes, de decorzijde naar boven.

PLANKEN

Let er altijd op dat de korte voegen minimum 30 cm (= 3 clickelementen) gespreid zitten bij het starten van de volgende rij. Gebruik 
het resterend stuk van de vorige rij als eerste stuk van de volgende rij, op voorwaarde dat het stuk minstens 30 cm lang is. Om een 
aansluiting te vinden met de verbindingselementen van de vorige rij, kan het noodzakelijk zijn om een extra stuk van het resterend 
stuk af te snijden.

Pure Click planken kunnen in verschillende patronen worden geïnstalleerd.

TEGELS

Let er altijd op dat de korte eindvoegen minimum 20 cm (= 2 clickelementen) gespreid zitten bij het starten van de volgende rij. 
Gebruik het resterend stuk van de vorige rij als eerste stuk van de volgende rij, op voorwaarde dat het stuk minstens 20 cm lang 
is. Om een aansluiting te vinden met de verbindingselementen van de vorige rij, kan het noodzakelijk zijn om een extra stuk van het 
resterend stuk af te snijden.
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De klikelementen van de nieuwe rij moeten precies in het 
midden van twee verbindingselementen van de vorige rij worden 
gepositioneerd.

Verbind vanaf de tweede rij altijd eerst de korte zijde en dan de 
lange zijde.

Om de laatste rij te installeren, positioneer een los paneel 
precies bovenop het laatst gelegde. Plaats een ander paneel 
ondersteboven tegen de muur en markeer het paneel eronder.

Snij het gemarkeerde paneel op de gewenste afmeting en leg het 
op zijn plaats.

Deze methode moet worden herhaald voor elk paneel tot de 
laatste rij klaar is. Voor deuromlijstingen, leg een paneel met de 
bovenkant naar onder naast de deuromlijsing. Snij de plank af en 
schuif deze onder de deuromlijsting.

4. AFWERKING

Gebruik Pure Click accessoires voor een perfect resultaat.

Bevestig nooit plinten rechtstreeks aan de geïnstalleerde vloer. Permanente afdichtingsmiddelen 
(acryl of silicone), mogen nooit gebruikt worden om de opening tussen de vloer en de plinten of 
profielen af te dichten. Uitzettingsvoegen aan vaste elementen zoals deuromlijstingen, leidingen 
voor de verwarming enz, mogen nooit volledig afgedicht worden met een elastisch vulmiddel.  Om 
expansievoegen te vullen dient u steeds filler twine te gebruiken. Profielen, deurstops ea, mogen 
niet vastgeschroefd worden in de vloer.

5. ONDERHOUD

Denk er aan om enkele planken te bewaren voor eventuele toekomstige herstellingen.

DEURMATTEN
Om uw vloer in optimale conditie te houden en om vuil en steentjes op uw vloer te vermijden, is 
het belangrijk om voor alle ingangen vloermatten te leggen die geen rubberlaag aan de onderkant 
hebben. Vloermatten zullen vermijden dat schurende deeltjes via de schoenen op de vloer komen 
en dit zal schade beperken. Gebruik geen matten met een rubberen achterkant, want langdurig 
contact met rubber kan permanente verkleuring veroorzaken.
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Type ‘w’softwheel felt pads

Bureaustoelen, fitnesstoestellen … moeten 
worden voorzien van zachte, niet-rubberen 
zwenkwieltjes of pootjes om een permanente 
beschadiging van uw vloer te vermijden. Gebruik 
een geschikte bureaumat.

Gebruik zachte vilten beschermingspads voor 
zaken die rubber bevatten, zoals stoelpoten, 
meubelpoten, fitnesstoestellen enz.

REINIGING
Eerste reiniging

Verwijder eerst alle vuil en stof van de vloer met een borstel of een stofzuiger. Reinig de vloer 
vervolgens met water en een neutraal schoonmaakproduct. Doe dit minstens tweemaal en tot 
het water proper blijft. We raden aan de BERRYALLOC reinigingsproducten voor vinylplanken te 
gebruiken. Alle andere schoonmaakproducten kunnen stoffen bevatten die het vloeroppervlak 
kunnen beschadigen. Door de coating van de toplaag is een speciale behandeling na installatie 
niet nodig.

Instructies voor regelmatige reiniging

Stofzuig of gebruik een vochtige dweil. Gebruik indien nodig een milde detergent. We raden aan 
de BERRYALLOC reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken aangezien andere producten 
uw vloeroppervlak kunnen beschadigen. Laat geen plas water op de vloer staan. Spoel uw vloer 
grondig en dweil overtollig water op. NB: de vloer kan gladder worden wanneer hij vochtig is.
Vlekken, markeringen en gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden.
Gebruik geen chloorhoudende oplosmiddelen. Gebruik nooit was of vernislakken.
Gebruik nooit een stoomreiniger.

6.  INFO EN VOORWAARDEN BETREFFENDE GARANTIE

Garantie voor de eerste gebruiker:

Pure Click planken zijn in garantie tegen productiefouten vanaf hun datum van aankoop door de eerste klant onder normale 
gebruiksomstandigheden.

Deze garantie dekt elke abnormale slijtage van dit product, op voorwaarde dat de Pure Click planken geïnstalleerd en onderhouden 
zijn in overeenstemming met bovenstaande instructies. Deze garantie dekt de vervanging van als gebrekkig beschouwde Pure 
Click planken door gelijkaardige of kwalitatief gelijkwaardige Pure Click planken van de bestaande collectie op het tijdstip van 
de klacht. Deze garantie geeft onder geen enkele omstandigheid recht op een financiële vergoeding of dekt geen kosten voor 
verwijdering of installatie.
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Deze garantie dekt geen:

• Normale slijtage

• Elke mechanische schade of elke andere wijziging veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de installatie-
instructies van BerryAlloc.

• Transportschade

• Ongevallen, verkeerd gebruik of misbruik

• Schade veroorzaakt door het gebruik van verkeerde reinigingsmethodes of ongeschikte detergenten.

• Schade veroorzaakt door zware stoelen of meubelen: het is aan te bevelen vilten pads onder stoelen en meubelen aan te brengen 
om de mogelijkheid van krassen en markeringen op het oppervlak te beperken.

• Schade veroorzaakt door zand of grind: het is aan te bevelen deurmatten te gebruiken zowel aan de binnen- als aan de buitenkant 
van alle externe doorgangen om te voorkomen dat grind wordt rondgedragen over de vloer

• Schade veroorzaakt door krassen

• Installatie van om het even welk ander patroon zoals het onder punt “Installatie” is beschreven.

Bij het vaststellen van een gebrek, contacteer uw dealer binnen de 2 weken met uw origineel aankoopbewijs. 
Voor meer informatie: www.berryalloc.com

7. JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document bevat de algemene installatie-instructies, gebaseerd op de meest recent beschikbare informatie. Voor het beste 
resultaat en de geldigheid van de garantie moeten deze instructies nauwgezet worden gevolgd.

Dit document vervangt alle voorgaand versies en is geldig tot nader order. Deze informatie geeft de technische kennis 
weer op het moment van produceren/publiceren en kan op elk ogenblik worden gewijzigd, vervolledigd of vervangen. 
Check de laatste updates op www.berryalloc.com


