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Voorbereiding 
Wat heeft u nodig 

Om visgraat parketvloer op de juiste wijze te kunnen leggen heeft u de volgende 

producten/gereedschappen nodig : 

 

 Hand- of decoupeerzaag 

 Hamer + stalen spijkers 

 Spandraad (metselkoord) 

 Winkelhaak 

 Zwaaihaak 

 Meetlint + potlood 

 Houtlijm D3  

 

Opslag en acclimatiseren 
Alvorens te gaan leggen dient het parket minimaal 48 uur in gesloten verpakking te acclimatiseren. 

Leg de pakken los van elkaar in de te verwerken ruimte bij een constante temperatuur van minimaal 

19 graden en een luchtvochtigheid van 45%-65%. 

 

Controle voor plaatsing 
Het parket is met de grootste zorg geselecteerd en geproduceerd. Wel adviseren wij u om de 

panelen alvorens verweking te controleren op optische afwijkingen zoals extreem kleurverschil, 

vlekken en afwijking in vorm en maat. Eventuele afwijkingen welke buiten de specificaties vallen 

dient u voor verwerking te melden. Verwerkte panelen waarop zichtbare afwijkingen zitten kunnen 

niet meer worden gereclameerd.  

 

Basisvloer 
De basisvloer dient schoon, droog, vlak en drukvast te zijn. Een 3mm ondervloer is in principe 

voldoende. Indien de ondervloer geen dampwerende laag bevat dient u een PE folie onder de 

ondervloer aan te brengen. Zorg dat de ondervloer altijd bij de muren tot plinthoogte is aangebracht 

en dicht overlappende delen af met tape. 

 

Betonnen basisvloer 

Een betonnen bassivloer mag maximaal 2% vocht bevatten.  

 

Houten bassivloer 

Een houten basisvloer mag maximaal 14% vocht bevatten. Losliggende delen dienen vast gezet te 

worden zodat er een solide harde basisvloer ontstaat. Een ondervloer is verplicht, 3mm is in principe 

bij een vlakke vloer voldoende al hebben plaatjes een betere egaliserende werking.  

 

Vloerverwarming/koeling 

Bij aanwezigheid van vloerverwarming en/of koeling is het belangrijk dat de watertemperatuur goed 
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valt te regelen om schade aan uw vloer te voorkomen. De vloerverwarming mag nooit onder het 

dauwpunt komen en mag niet te hoog staan. De vloertemperatuur mag niet boven de 27 graden 

uitkomen. De watertemperatuur, meestal te vinden in uw meterkast, mag niet hoger zijn dan 38 

graden. 

 

Installatie 
 

Uitmeten en uitzetten van hartlijn 
Zet de vloer uit en plaats een hartlijn. De hartlijn is een lijn waaraan de eerste baan visgraat wordt 
gelegd - zie tekening #1. Meet de hartlijn uit op het meest gunstige startpunt, vaak is dit de plek waar 
u zonder obstructies de langste baan kan maken. Zodra u de hartlijn heeft uitgemeten slaat u, aan de 
beide uiteinden van de hartlijn, een stalen spijker in de vloer en laat u de kop van de spijker een 
fractie boven de vloer uit steken (pas op dat u geen leidingen o.i.d. raakt).  
Tip: lukt het gebruik van een stalen spijker niet, dan kunt ook met een tijdelijke plug en schroef werken. Hierbij moet u 
uiteraard wel eerst boren. 

 

Tekening #1. 
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Plaatsen van de ondervloer  
Nadat de hartlijn is uitgemeten kunt u de ruimte voorzien van de ondervloer zoals bij punt 1 
“Voorbereiding” is omschreven. Zorg er voor dat ca. 30cm rond de stalen spijker geen ondervloer 
wordt geplaatst, dit volgt later. 
 

Plaatsen van de eerste baan 
Span het spandraad over de lengte van de hartlijn en zet deze stevig vast aan de stalen spijkers. Pak 

vervolgens een aantal dozen met de visgraat vloerdelen en haal de delen uit de verpakking. Let op: 

Elk pak visgraat vloerdelen bestaat uit 50% linker & 50% rechter delen. Zorg ervoor dat u de linker en 

rechter delen gescheiden houdt, dit vergemakkelijkt het leggen. Als u voldoende delen heeft 

klaarliggen om de eerste baan te kunnen plaatsen, kunt u starten met de installatie.  

 

Voorzie de lange groef van het rechterdeel van een dunne streep lijm en leg deze met de punt onder 

het spandraad - zie afbeelding #1.   

 

 

Afbeelding #1. 

 

Pak nu een linkerdeel en voorzie de lange groef van lijm, schuif dit deel vervolgens met de kopse 

zijde In de groef van het rechter deel - zie afbeelding #2.  
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Afbeelding #2. 
 
U heeft nu de eerste V van het visgraatpatroon gemaakt en kan hier de volgende delen op aan 
sluiten. Sluit met beleid telkens een volgend rechter- of linkerdeel op de reeds gelegde delen aan. 
Het is zeer belangrijk dat u de delen niet aanslaat maar er wel voor zorgt dat het geheel naadloos 
sluit - zie afbeelding #3. Gebruik daarbij niet te veel en niet te weinig lijm in de naden. 
 

 

Afbeelding #3.
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Maak de hele baan met zorg af tot het punt dat u niet meer verder kunt - zie tekening #2. Neem na 
het leggen van de eerste baan een korte pauze van ca. 15 – 20 minuten, hiermee geeft u de lijm 
enigszins de tijd om uit te harden.  

 
Tekening #2. 

 

Verder leggen aan de eerste baan 
Na de korte pauze kunt u beginnen met het aanleggen aan de eerste baan. Om te voorkomen dat u 

tijdens het leggen de eerste baan verschuift is het van groot belang dat u deze doormiddel van 

gewicht vastlegt. U kan bijvoorbeeld de gesloten pakken parket gebruiken als gewicht. Denk er om 

dat u de eerste baan tijdens het verzwaren niet verschuift. De baan moet namelijk het spandraad 

zuiver blijven volgen. 

 

Begin aan één zijde met het aanleggen van de volgende delen. Ook nu is het van belang dat u niet 

aanslaat en dat alle naden goed gesloten zijn. Denk er daarbij om dat u telkens het juiste linker- of 
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rechterdeel gebruikt bij de installatie. Ga door met leggen totdat u niet meer zonder te zagen verder 

kan - zie tekening #3.  

 

 
Tekening #3. 

 

Start nu aan de andere helft en leg ook deze tot u niet meer zonder te zagen verder kan - zie 

tekening #4. 
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Tekening #4. 

 

Aanvullen doormiddel van passtukken 
Als u de voorgaande stappen goed heeft gevolgd ligt de vloer er grotendeels in. Alleen de delen aan 

de randen moeten nog, doormiddel van passtukken, worden aangevuld. Voor u met het aanvullen 

begint dient u eerst het spandraad en de stalen spijkers te verwijderen. Tevens moet nu het laatste 

stukje ondervloer worden gelegd. 

 

Houdt u er rekening mee dat het inmeten, zagen en aanleggen van de passtukken behoorlijk wat 

concentratievermogen en tijd in beslag neemt. Werk de volgende stappen dan ook systematisch en 

zonder dat u gestoord wordt af. 

 



 
 

 

10 

Begin aan één wandzijde met inmeten van het eerste passtuk. U dient hierbij rekening te houden 

met de afstand tot de muur, dit moet minimaal 12mm zijn i.v.m. het werken van de vloer. Zaag het 

deel op maat en lijm deze aan de vloer vast - zie tekening #5. Werk nu met de klok mee alle 

passtukken één voor één af tot de gehele vloer is gelegd. Hierbij moet u ook rond kozijnen, leidingen, 

etc. voldoende afstand houden i.v.m. het werken van de vloer. 

 
Tekening #5. 
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Afwerken en onderhoud 

 

Afwerken van de vloer 
Als de vloer in zijn geheel is gelegd kunt u de vloer gaan afwerken met bijvoorbeeld plinten of 

afwerklijsten.   

 

Na het leggen 

Na het plaatsen kan de vloer direct worden betreden. Het is aan te bevelen om de vloer na plaatsing 

in de onderhoudsolie te zetten voor extra bescherming. Vraag bij uw leverancier naar de aanbevolen 

onderhoudsproducten. 

 


