
 

Leginstructie Graphite-Line 
De zelfklevende ondervloer voor dryback PVC-vloeren 

 

 
Stap 1: Voorbereiding/controle 

Een belangrijke voorwaarde voor het starten, is om te controleren of het 
oppervlak droog, vlak en schoon is. Let op: De ondergrond moet blijvend 
droog zijn. Als dit niet het geval is raadpleeg dan de leverancier/fabrikant. 
Volg de instructies van de fabrikant betreffende o.a. blootstelling van de 
vloer aan zonlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stap 2: Ondervloer leggen 
Leg de ondervloer met de foliezijde naar boven 
en snij de eerste baan op de gewenste lengte af. 
Let wel op dat de Graphite-Line haaks op de 
richting wordt geplaatst van de PVC-stroken. Leg 
vervolgens de volgende banen tegen elkaar aan, 
zodat er geen voegen tussen de banen ontstaan. 
Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is, is dit niet 
het geval dan dient de vloer geëgaliseerd te 
worden. 
 
 
 

Stap 3: Aan de slag 
Verwijder voor het leggen van de PVC-stroken, de schutfolie 
van de Graphite-Line. Verwijder alleen de schutfolie die nodig 
is om de stroken te plakken en zorg ervoor dat de kleeflaag 
schoon blijft, anders heeft dit gevolgen voor de kleefkracht. 
Vervolgens kunnen de eerste PVC-stroken worden geplaatst. 
Let er wel op dat u 5 mm ruimte houdt tussen de vloer en de 
wand. De PVC-stroken goed aandrukken, zodat er geen naden 
tussen de verschillende stroken en of rijen ontstaan.  
 
Begin met leggen vanaf de wand. De kopse naden van de 
PVC-stroken moeten elkaar min. 20 cm overlappen. Zorg 
ervoor dat de naden van de ondervloer en de PVC-stroken 
elkaar niet overlappen, de regel is om minimaal 10 cm 
overlap te creëren. In het geval dat een PVC-strook niet op de 
gewenste plek geplaatst is, kunt u binnen 30 minuten de 
strook corrigeren. Dit doet u door deze voorzichtig los te 
halen en opnieuw te installeren.  



 

 
Stap 4: Hoe nu verder? 
Verwijder de beschermfolie steeds per rij voor de 
volgende rijen PVC-stroken. Wanneer u meer schutfolie 
verwijderd, is er kans dat de kleeflaag vervuilt en dus 
de kleefkracht wordt verminderd. Na de installatie van 
de stroken dient u de vloer aan te walsen met een 
Linowals (30 kg). Nadat de vloer volledig geïnstalleerd is 
kunt u de vloer afwerken met een plint. De PVC-vloer 
kan direct na het plaatsen betreden worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Verdere voorwaarden voor het gebruik van Graphite-Line 

 De ondergrond moet schoon, vlak en blijvend droog zijn. 

 Vermijd transport boven 35 °C. 

 De ondervloer moet gedurende 48 uur in de ruimte van installatie bij een kamertemperatuur van 20°C 
acclimatiseren. 

 Eventuele oneffenheden op vloer mogen niet groter zijn dan 0,6 mm. 

 Bij vloeren die worden geplaatst in een ruimte op het zuiden, zuid/westen dienen ramen te worden 
voorzien van voldoende zonwering. Bij twijfel kan de vloer worden gefixeerd met anti-sliplijm. Beide 
maatregels kunnen het bolstaan van de vloer in warme periodes voorkomen. 

 
Instructievideo 
Bekijk voor verdere instructies de instructievideo:  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=husLz7jp3d4

