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LEGINSTRUCTIE	  VOOR	  DE	  HANDIGE	  DHZ-‐ER	  	  	  	  
(GEBRUIK	  VAN	  ROYL	  OLIE)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Benodigdheden	  

	  
Bij	  de	  order	  kan	  je	  ons	  DHZ-‐legpakket	  bestellen.	  Hierin	  zitten	  
de	  meeste	  benodigdheden.	  	  

Aan	  de	  slag!	  
1	   Voorbereiding	  
§ De	  werkvloer	  moet	  schoon,	  vlak,	  droog	  (zandcement	  ≤	  2%,	  hout	  ≤	  12	  %)	  en	  vormvast	  zijn.	  De	  stelregel	  is:	  hoe	  

vlakker	  de	  werkvloer,	  hoe	  mooier	  de	  houten	  vloer	  ligt.	  Controleer	  of	  de	  vloer	  vlak	  is	  met	  een	  rei	  of	  een	  ander	  
lang,	  recht	  instrument	  (bijvoorbeeld	  een	  balk)	  van	  2.00	  meter.	  De	  vloer	  is	  voldoende	  vlak	  als	  er	  niet	  meer	  dan	  5	  
mm.	  niveauverschil	  is:	  

	  
	  

	  
Bron:	  HBA	  Legvoorschriften	  Parketbranche	  

	  
Als	  er	  meer	  dan	  5	  mm	  niveauverschil	  is,	  heb	  je	  een	  andere	  ondervloer	  nodig	  of	  is	  je	  werkvloer	  in	  deze	  toestand	  
ongeschikt	  voor	  het	  leggen	  van	  een	  houten	  vloer.	  Neem	  in	  dit	  geval	  contact	  met	  ons	  op.	  	  

§ Zorg	  dat	  het	  gehele	  vertrek	  waarin	  je	  gaat	  leggen	  leeg	  is.	  Heen	  en	  weer	  gesleep	  met	  meubels	  tijdens	  het	  leggen	  
zal	  leiden	  tot	  beschadigingen	  van	  je	  nieuwe	  vloer.	  	  

	  

2	   De	  ondervloer	  leggen	  
§ Plaats	  de	  ondervloer	  conform	  de	  instructie	  op	  de	  verpakking.	  Ontbreekt	  de	  instructie,	  let	  er	  dan	  op	  dat	  alleen	  het	  

foliegedeelte	  (indien	  aanwezig)	  elkaar	  overlapt	  en	  het	  foamgedeelte	  elkaar	  absoluut	  niet	  overlapt.	  	  
§ Als	  de	  ondervloer	  bestaat	  uit	  losse	  folie	  en	  foam/platen,	  leg	  dan	  eerst	  de	  folie	  en	  vervolgens	  de	  foam/platen.	  	  

	  

	  

Verbruiksmaterialen	  
1	  verfemmer	  (min.	  3	  liter)	  
1	  blauwe	  boenpad,	  passend	  op	  de	  boenmachine	  
1	  spons	  (niet	  te	  klein)	  
1	  acrylaatkit	  (bij	  staande	  plinten)	  
2	  montagekit	  (bij	  staande	  plinten)	  
1	  rol	  schuurpapier	  korrel	  100	  
1	  tube	  kneedbaar	  hout	  (licht	  eiken)	  
Per	  30	  m2	  ongeveer	  10	  niet	  pluizende	  doeken	  

Gereedschap	  
Aanzetijzer	  en	  blokjes	  of	  wiggen	  
Rolmaat	  
Stanleymes	  	  
Decoupeerzaag	  
Schuurblok	  
Kleine	  spijkertjes	  (+/-‐1,5cm)	  
Kleine	  hamer	  &	  bankhamer	  
Boenmachine	  (te	  huur	  bij	  bijvoorbeeld	  Boels)	  
Rei	  van	  2	  meter	  
Optioneel	  (om	  het	  makkelijker	  te	  maken)	  
Stationaire	  zaagtafel	  &	  pneumatische	  tacker	  

Let	  op!	  	  
Het	  leggen	  van	  een	  houten	  vloer	  is	  vakwerk	  en	  is	  dus	  niet	  voor	  iedereen	  weggelegd.	  Als	  je	  besluit	  de	  vloer	  zelf	  te	  
leggen,	  geschiedt	  dit	  uiteraard	  op	  eigen	  risico.	  De	  Houtzwagers	  kunnen	  niet	  aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  fouten	  
die	  zijn	  ontstaan	  door	  het	  zelf	  leggen	  van	  de	  vloer.	  Deze	  leginstructie	  is	  een	  hulpmiddel	  voor	  het	  leggen	  van	  de	  vloer.	  Er	  
kunnen	  geen	  rechten	  aan	  worden	  ontleend.	  	  
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3	   De	  planken	  leggen	  
§ De	  planken	  worden	  doorgaans	  ‘met	  het	  licht	  mee’	  gelegd.	  Dus	  bij	  het	  type	  doorzonwoning,	  leg	  je	  de	  planken	  in	  

de	  lengterichting	  van	  de	  kamer	  (van	  raam	  tot	  raam).	  	  
§ Kies	  de	  langste,	  rechte	  muur	  uit	  om	  de	  eerste	  rij	  planken	  tegen	  te	  leggen.	  Zaag	  van	  deze	  planken	  de	  meskant	  aan	  

de	  lengtezijde	  af	  en	  leg	  deze	  zijde	  richting	  de	  muur.	  Hierdoor	  kun	  je	  na	  het	  leggen	  van	  een	  rij	  planken	  steeds	  de	  
lijm	  makkelijk	  in	  de	  groef	  aanbrengen.	  Gebruik	  de	  wiggen	  uit	  de	  legset	  of	  blokjes	  hout	  van	  ongeveer	  8	  mm.	  dikte	  
om	  de	  planken	  op	  de	  juiste	  afstand	  (de	  krimpgoot)	  tegen	  de	  muur	  aan	  te	  leggen.	  	  

§ Leg,	  na	  het	  aanbrengen	  van	  lijm	  in	  de	  groeven	  van	  de	  gelegde	  planken,	  de	  volgende	  rij	  planken	  (de	  kopse	  kanten	  
van	  de	  planken	  hoeven	  niet	  gelijmd	  te	  worden).	  Begin	  met	  het	  gedeelte	  van	  de	  plank	  dat	  je	  bij	  de	  eerste	  rij	  hebt	  
afgezaagd,	  zodat	  je	  zo	  min	  mogelijk	  zaagverlies	  hebt.	  Herhaal	  dit	  steeds	  weer.	  

§ Let	  er	  op	  dat	  je	  een	  mooi	  ‘wild	  verband’	  legt;	  een	  regelmatig	  patroon	  wordt	  over	  het	  algemeen	  als	  storend	  
ervaren.	  	  

	  
	  
	  
	  
§ Om	  de	  planken	  aan	  te	  tikken,	  zodat	  eventuele	  kieren	  verdwijnen,	  maak	  je	  zelf	  een	  aanslaghout.	  Zaag	  hiervoor	  

een	  stukje	  afvalhout	  van	  je	  planken	  op	  een	  formaat	  van	  ongeveer	  10x30	  cm.	  Leg	  het	  aanslaghout	  (met	  de	  
groefkant	  tegen	  de	  planken	  aan	  en	  sla	  tegen	  het	  aanslaghout	  aan,	  zodat	  je	  de	  planken	  niet	  beschadigd.	  	  	  

§ Controleer	  regelmatig	  of	  alle	  planken	  nog	  goed	  liggen	  en	  of	  er	  geen	  kieren	  zijn.	  Als	  de	  lijm	  eenmaal	  is	  
opgedroogd,	  zijn	  fouten	  moeilijk	  te	  herstellen!	  Let	  op:	  er	  mag	  af	  en	  toe	  wel	  een	  klein	  kiertje	  zijn;	  de	  vellingkant	  
camoufleert	  kieren	  in	  de	  lengterichting	  enigszins.	  Kieren	  in	  de	  kopse	  kanten	  kun	  je	  achter	  achteraf	  eventueel	  
herstellen	  met	  kneedbaar	  hout.	  	  

	  

4	   De	  afdeklatten	  en	  plinten	  plaatsen	  
§ Nadat	  de	  vloer	  gelegd	  is,	  zijn	  de	  afdeklatten	  aan	  de	  beurt.	  Zet	  de	  afdeklatten	  eerst	  in	  de	  olie	  (zie	  Oliën).	  Maak	  ze	  

op	  maat	  met	  een	  verstekbak	  of	  een	  plintenschaar.	  	  
§ Breng	  de	  afdeklatten	  aan	  met	  kleine	  spijkertjes,	  een	  tacker	  of	  montagekit.	  	  
§ Indien	  je	  ook	  staande	  plinten	  gaat	  monteren:	  schilder	  ze	  desgewenst	  met	  acrylverf	  en	  laat	  ze	  drogen.	  Zaag	  ze	  op	  

maat	  met	  een	  verstekbak,	  afkortzaag	  of	  zaagtafel.	  Kit	  de	  plinten	  vast	  met	  montagekit.	  Je	  kunt	  ze	  ook	  met	  
slagpluggen	  monteren,	  maar	  let	  er	  dan	  op	  dat	  je	  geen	  leidingen	  doorboort.	  	  

§ De	  kieren	  tussen	  de	  staande	  plinten	  en	  de	  muur	  kun	  je	  mooi	  afkitten	  met	  acrylaatkit.	  	  
§ Eventuele	  kieren	  tussen	  de	  afdeklatten	  kun	  je	  nadat	  de	  olie	  is	  gedroogd	  vullen	  met	  kneedbaar	  hout.	  	  
	  

5	   Schuren	  
§ Als	  de	  hele	  vloer	  gelegd	  is	  en	  de	  afdeklatten	  zijn	  aangebracht,	  dient	  de	  vloer	  gestofzuigd	  en	  vervolgens	  licht	  

opgeschuurd	  te	  worden.	  Gebruik	  hiervoor	  een	  schuurblok	  waar	  je	  schuurpapier	  met	  korrel	  100	  op	  doet.	  Je	  kunt	  
het	  ook	  met	  en	  bandschuurmachine	  doen.	  Gebruik	  nooit	  een	  excentrische	  of	  roterende	  schuurmachine,	  hiervan	  
krijg	  je	  krassen.	  Gebruik	  bij	  voorkeur	  geen	  parketschuurmachine,	  tenzij	  je	  in	  het	  gebruik	  daarvan	  ervaren	  bent.	  	  

§ Let	  op	  1:	  schuur	  alleen	  met	  de	  nerf	  mee,	  dus	  in	  de	  lengterichting	  van	  de	  planken,	  anders	  krijg	  je	  krassen.	  	  
§ Let	  op	  2:	  (lijm)vlekken	  dienen	  uiteraard	  volledig	  weggeschuurd	  te	  worden.	  	  
§ Let	  op	  3:	  wees	  voorzichtig	  bij	  het	  belopen	  van	  de	  vloer	  na	  het	  schuren.	  Loop	  bij	  voorkeur	  op	  sokken,	  want	  de	  

vloer	  vervuilt	  dan	  gemakkelijk.	  
	  

6	   Oliën	  met	  Royl	  
§ Deze	  instructie	  is	  alleen	  voor	  Royl	  olie.	  Heb	  je	  Lobasol	  olie,	  download	  dan	  de	  versier	  voor	  Lobasol	  olie.	  Gebruik	  je	  

een	  andere	  olie,	  breng	  deze	  dan	  conform	  de	  instructies	  op	  het	  blik	  aan.	  	  
§ Stofzuig	  de	  vloer	  grondig.	  	  
§ Gooi	  alle	  olie	  in	  de	  schone	  verfemmer.	  Als	  je	  met	  een	  kleur	  wil	  werken,	  gooi	  dan	  al	  het	  kleurpigment	  in	  de	  bak	  en	  

meng	  de	  olie	  totdat	  er	  een	  egale	  kleur	  ontstaat.	  Als	  je	  minder	  kleurpigment	  toe	  wil	  voegen,	  om	  een	  
genuanceerder	  kleureffect	  te	  gebruiken,	  kan	  dit	  natuurlijk	  ook.	  	  

§ Trek	  kunststof	  overschoentjes	  over	  je	  sokken	  aan	  en	  draag	  handschoenen.	  	  	  
§ Breng	  de	  olie	  met	  een	  spons	  gelijkmatig	  aan	  over	  de	  planken.	  Niet	  te	  weinig	  (te	  herkennen	  doordat	  er	  na	  10	  

minuten	  droge	  plekken	  ontstaan),	  maar	  zeker	  niet	  teveel.	  	  
§ Laat	  de	  olie	  minimaal	  20	  minuten	  intrekken	  (zie	  instructie	  op	  het	  blik).	  Drooggevallen	  plaatsen	  (matte	  plekken)	  

tussentijds	  bij-‐oliën.	  Na	  20	  minuten	  moet	  de	  hele	  vloer	  nog	  licht	  glanzen.	  	  
§ Boen	  na	  minimaal	  20	  minuten	  de	  olie	  in	  de	  vloer	  met	  de	  boenmachine,	  voorzien	  van	  een	  dunne	  blauwe	  pad.	  

Wrijf	  in	  een	  rustig	  tempo.	  	  
§ Je	  kunt	  de	  olie	  nu	  nog	  even	  in	  laten	  trekken	  (bijvoorbeeld	  10	  minuten).	  Verwijder	  dan	  met	  doeken	  de	  overtollige	  

olie,	  zodat	  er	  zo	  min	  mogelijk	  glanzende,	  natte	  plekken	  meer	  zichtbaar	  zijn.	  	  

wild	  verband	   wild	  verband	  regelmatig	  patroon	  
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§ Wrijf/boen	  de	  vloer	  met	  doeken	  ten	  slotte	  volledig	  droog,	  waarbij	  je	  jezelf	  van	  de	  vloer	  af	  werkt	  (na	  het	  
uitwrijven	  mag	  je	  er	  niet	  meer	  op	  stappen).	  Na	  het	  droogwrijven	  moet	  de	  vloer	  er	  egaal	  mat	  uitzien.	  Denk	  er	  ook	  
aan	  de	  vloer	  in	  de	  vellingkanten	  en	  langs	  de	  afdeklatten	  droog	  te	  wrijven.	  	  

§ Let	  op	  1:	  nalaten	  de	  vloer	  volledig	  droog	  te	  wrijven	  kan	  leiden	  tot	  glansplekken,	  kleverigheid,	  vuilaanhechting,	  
krasgevoeligheid	  en	  dergelijke!	  

§ Let	  op	  2:	  Met	  olie	  gedrenkte	  doeken	  onder	  water	  of	  buiten	  uitgevouwen	  op	  een	  onbrandbare	  plek	  bewaren.	  
!!!Door	  het	  gehalte	  aan	  drogende	  oliën	  bestaat	  het	  gevaar	  op	  zelfontbranding!!!	  

§ De	  olie	  moet	  nu	  24-‐48	  uur	  uitharden	  (bij	  voorkeur	  48),	  zonder	  dat	  de	  vloer	  belopen	  of	  anderszins	  belast	  wordt.	  	  
	  
	  

Na	  24-‐48	  uur	  
	  
1	   Controleren	  
§ Allereerst:	  succes	  met	  je	  spierpijn!	  J	  
§ Controleer	  of	  de	  olie	  mooi	  is	  opgedroogd.	  Als	  er	  nog	  voetstappen	  blijven	  staan	  of	  er	  nog	  glanzende	  plekken	  zijn,	  

is	  dit	  een	  alarmsignaal.	  Als	  de	  glanzende	  plekken	  nog	  uit	  te	  boenen	  zijn,	  doe	  dit	  dan	  snel.	  Als	  dit	  niet	  het	  geval	  is,	  
heb	  je	  de	  olie	  onvoldoende	  uitgeboend.	  Neem	  contact	  met	  ons	  op.	  	  

	  

2	  	  De	  vloer	  belasten	  
§ Ter	  herhaling:	  de	  olie	  moet	  na	  het	  aanbrengen	  24-‐48	  uur	  uitharden,	  zonder	  dat	  de	  vloer	  belopen	  of	  anderszins	  

belast	  wordt.	  	  
§ Belast	  de	  vloer	  de	  dagen	  na	  het	  verstrijken	  van	  de	  24-‐48	  uur	  zo	  weinig	  mogelijk.	  Loop	  bijvoorbeeld	  niet	  met	  

schoenen	  op	  de	  vloer,	  maar	  loop	  op	  sokken.	  	  
§ Zie	  verder	  het	  document	  Superbelangrijke	  info	  voor	  je	  vloer,	  die	  je	  van	  ons	  in	  je	  onderhoudspakket	  gekregen	  

hebt.	  	  
§ Belast	  de	  vloer	  drie	  weken	  na	  het	  aanbrengen	  van	  de	  olie	  zo	  weinig	  mogelijk.	  Voorkom	  bijvoorbeeld	  contact	  met	  

water	  of	  andere	  vloeistoffen,	  dit	  zorgt	  voor	  lelijke	  vlekken.	  Leg	  ook	  nog	  geen	  vloerkleed	  o.i.d.	  op	  de	  vloer.	  	  
Als	  je	  gaat	  verhuizen	  of	  je	  meubels	  terugzet	  in	  de	  kamer	  kun	  je	  de	  vloer	  tijdelijk	  afdekken	  met	  doeken	  om	  de	  
vloer	  te	  beschermen.	  Dek	  de	  vloer	  echter	  niet	  af	  met	  materiaal	  dat	  geen	  lucht	  doorlaat,	  zoals	  stucloper	  of	  folie.	  
Dit	  komt	  het	  drogingsproces	  van	  de	  vloer	  niet	  ten	  goede.	  Als	  na	  het	  afdekken	  een	  soort	  oliecondens	  op	  de	  vloer	  
is	  ontstaan,	  deze	  volledig	  droogboenen	  (zie	  Let	  op	  2	  onder	  punt	  6).	  	  

	  

3	  	  Bijzonderheden	  
§ Heb	  je	  vloerverwarming?	  Neem	  na	  het	  plaatsen	  van	  de	  vloer	  het	  stookprotocol	  van	  de	  fabrikant	  van	  de	  

vloerverwarming	  in	  acht!	  
	  

Gefeliciteerd!	  
Je	  vloer	  is	  klaar!	  We	  vinden	  het	  leuk	  om	  er	  foto’s	  van	  te	  ontvangen,	  zodat	  we	  jouw	  vloer	  op	  de	  site	  kunnen	  zetten.	  Je	  
kunt	  je	  foto’s	  mailen	  naar	  info@houtzwagers.nl.	  	  
	  


