
Plaatsen, verwerken, zagen
Laat voordat u de vloer gaat leggen deze gedurende 48 uur in de ruimte van installatie acclimatiseren op 
kamertemperatuur (min. 18°C). De planken moeten gedurende minstens 48 uur vóór de installatie bij 
18-30°C worden bewaard. De vloer- en kamertemperatuur moeten voor, tijdens en gedurende
minstens 24 uur na de installatie behouden blijven.

PVC vloerdelen kunt u met goede werkmessen (Stanley, hol snijvlak cutter mes) prima gesneden worden, 
gebruik hierbij een stalen rei of liniaal om recht te snijden.  U kunt het dan zo afbreken. De installatietool 
van Quick-Step Livyn is een zeer handig stuk gereedschap die dient als een 2-in-1 trekijzer en winkel-
haak. Wees voorzichtig met een stootblok omdat die de voegen kan beschadigen.
Zorg ervoor dat u altijd een uitzettingsvoeg van minstens 2 mm heeft.

PVC kan eventueel met een decouperzaag gezaagd worden, neem dan een zaagblad met fijne vertan-
ding. Een goede geleiding en ondersteuning van de plaat is noodzakelijk, voorkom dat de plaat gaat 
trillen tijdens het zagen. 
Gebruik met de hand een fijn vertande handzaag, ijzerzaag of pvc zaag. Het laatste stuk zeer rustig en 
voorzichtig zagen. Neem voor gaten etc. een speedboor of cilinderboor en neem wat extra ruimte voor 
het gat. Test voort het zagen altijd eerst een stukje uit!

Ondergrond
De ondergrond moet voor verwerking glad en vormvast zijn en moet goed schoongemaakt en droog 
zijn. Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is en dat oneffenheden op de ondergrond niet groter zijn dan 
2mm gemeten over een breedte van 200 cm. Afhankelijk van uw ondergrond moet u wellicht egalise-
ren, uitvlakken met plaatmateriaal etc.. In huis en in commerciele ruimtes kan de vloer zwevend gelegd 
worden.
Als de temperatuur van uw vloer oploopt tot meer dan 45°C, bijvoorbeeld door direct zonlicht, dan is het 
aanbevolen om een Sun/Heat-ondervloer te gebruiken of de vloer zonder ondervloer op een uitgevlakte 
minerale ondergrond te plaatsen.
Gaat u zwevend leggen op een houtenondergrond dan moet u eerst een dampfolie aanleggen. 

Vloerverwarming
Nautikflor kan aangebracht worden op vloerverwarming maar niet op een elektrische alleen op een 
water systeem.

In de boot
Nautikflor is zwevend te leggen maar in een boot wordt verlijming aangeraden. Alleen de onderkant 
moet verlijmd worden. Niet de tong & groef. Gebruik voor in de boot altijd een lijm die vochtbestendig is 
en geschikt is voor de ondergrond waarop u gaat verlijmen (MS Polymeer HT, Sika). Vraag altijd advies bij 
uw lijmleverancier. 

Afwerking
Voor eventuele afwerking van de zijkanten kan men plakplinten, lijstwerk in hout, kunststof of 
aluminium gebruiken.
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Onderhoud
Reinigen met water en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponzen, 
antikalkmiddelen of zuurhoudende schoonmaakmiddelen. En plaats beschermpads onder de poten van 
stoelen en tafels. 


