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Opslag laminaat
Het laminaat moet in de ongeopende verpakking blijven in een ruimte met een luchtvochtigheid tussen de 50 en 
65% en een temperatuur tussen de 15 en 20 graden. Leg de laminaatplanken nooit op vloerverwarming, hierdoor 
kunnen te grote temperatuurverschillen ontstaan. 

Het laminaat moet horizontaal op de grond liggen, zonder in aanraking te komen met water of vocht. Leg het lami-
naat nooit verticaal neer. Als het laminaat verticaal wordt opgeslagen kunnen de planken kromtrekken. Hierdoor 
wordt het zeer moeilijk om het laminaat te verwerken. Haal het laminaat pas vlak voor het leggen uit de verpakking 
maar laat deze eerst minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte waarin u de vloer wilt leggen. Daarnaast moet elk 
onderdeel voor het leggen geïnspecteerd worden op onvolmaaktheden. Wanneer ongeschikt laminaat toch wordt ver-
werkt vervalt elke vorm van garantie.

Controleer ook altijd eerst of de deuren nog op normale wijze open en dicht kunnen voordat u gaat leggen. Als 
achteraf blijkt dat de laminaatvloer “te hoog” komt te liggen kan het zijn dat deuren niet of moeilijker open en dicht 
gaan. Houdt langs wanden, kozijnen, leidingen e.d. een uitzettingsnaad van ongeveer 10mm aan.

Belangrijk voor de legrichting van het laminaat zijn o.a. de volgende aspecten:
- Lichtbron; het mooiste resultaat wordt vaak bereikt wanneer het laminaat in de richting van de lichtinval wordt 
gelegd. Anders valt de lichtinval altijd tegen de V-groef wat een zeer drukke indruk geeft.
 - Vorm van de ruimte; leg het laminaat altijd in de lengterichting van de kamer, hierdoor krijgt de kamer een 
ruimtelijk effect.

LAB21 is primair een leverancier van het materiaal. Als extra service hebben wij de informatie van onze leveran-
ciers en legspecialisten als tips voor u verzameld. LAB21 is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk ge-
houden worden voor de juistheid van deze informatie. Wij raden u met klem aan te allen tijde de gebruiksaanwijzing 
bij de geleverde producten op te volgen, dan wel navraag te doen bij een specialist.


