
Solidfloor Mansion Click Leg- en onderhoudsinstructies 
Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor een Solidfloor Mansion Click Visgraat. 

Volg onderstaande leg- en onderhoudsinstructies voor jarenlang woonplezier.  

ALGEMEEN TOEPASSING 
Mansion LVT/SPC Click Visgraat is een vinyl vloer met click systeem voor 
gebruik in verblijfsruimten in huis en normaal belopen bedrijfsruimtes, die 
zwevend gelegd wordt en niet verlijmd hoeft te worden. Meet de lengte en 
breedte (oppervlakte) van de kamer. Beschikt de ruimte over een erker of 
uitbouw, meet die dan afzonderlijk op. We adviseren minimaal 15% extra aan 
te schaffen om snijafval of toekomstig gebruik af te dekken. De temperatuur 
van de ruimte mag niet onder de 10°C komen. 

Voor u begint: 
•  Laat LVT/SPC minstens 48 uur in de ruimte waar het gelegd gaat worden 

onder dezelfde klimatologische omstandigheden acclimatiseren [1].  
• Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 15°C [1]. 
• De ondergrond voor LVT/SPC Click moet hard, geheel vlak, goed  dragend, 

scheurvrij en blijvend droog (max. 2% vochtgehalte) zijn.  
• De ondergrond moet ook schoon en vrij zijn van bijv. resten gips, verf of 

andere oneffenheden om doortekening te voorkomen [2].  
• Ondergrond van beton: deze dient hard, volledig vlak en droog te zijn i.v.m. 

mogelijke doortekening  
• Ondergrond van hout: deze dient hard, volledig vlak, droog te zijn i.v.m. 

mogelijke doortekening, uitvlakken met houtvezelplaten (zorg ervoor dat alle 
nerven, butsen en eventuele oneffenheden gevuld en vlak zijn) Zorg dat de 
vloer glad, schoon en vrij van wax, olie, vet en stof is.  

• Ondergrond van bestaande tegels: deze dient eerst geëgaliseerd te worden  
• Advies: gebruik een ondervloer die geschikt is voor het verwerken van een 

LVT/ SPC Click vloer. Het is belangrijk een ondervloer te gebruiken met een 
hardheid van minimaal >400 pka

• Een LVT/SPC Click vloer wordt altijd zwevend gelegd en mag niet op 
de  ondergrond verlijmd, geschroefd, genageld of op andere wijze 
vastgezet  worden [3]. • Tapijt dient altijd verwijderd te worden en is niet 
geschikt als ondergrond [4].  

• LET OP: Bij een legoppervlakte van meer dan 10 meter lengte c.q. 
breedte  dient men onderbrekingsvoegen (van min. 2 cm breedte) te 
hanteren. Dit dient ook bij het doorleggen in andere ruimten in acht 
genomen te worden. Bij een deuropening dient het vloeroppervlak 
onderbroken te worden. Bewegingsvoegen kunnen met profielen vakkundig 
afgedekt worden [5]. 

• In geval van twijfel over de juiste verwerking van de vloerdelen, niet verder 
leggen, maar eerst contact opnemen met uw aankoopadres voor verder 
advies. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden 
waaronder de vloerdelen zijn gelegd.  

• Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager 
zijn en blijven dan 28°C. De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in 
werking te zijn na het opstartprotocol volgens de leverancier voordat de vloer 
wordt gelegd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen.  

• Vloerverwarming: Deze instructie geldt alleen voor vloerverwarming op 
warmwaterbasis en voor vloerverwarming met koeling, mits deze is voorzien 
van een condens beveiliger. Het leggen op elektrische vloerverwarmingen 
wordt niet aanbevolen. Op vloerverwarmingen die voor 1990 zijn geïnstalleerd, 
mag geen LVT/SPC Click op aangebracht worden. Deze systemen 
produceren over het algemeen te hoge temperaturen.  

Het leggen: 
Zet voor een optimale vlakverdeling, en een zo klein mogelijk snijverlies, een 
smetlijn uit die is afgestemd op het formaat van de te verwerken stroken/ 
tegels. Maak vooraf een werktekening hoe u de stroken/tegels gaat leggen 
in de te verwerken ruimte. Houdt bij het bestellen van de LVT / SPC vloer 
rekening met een snijverlies van ongeveer 15% tijdens het leggen. Houdt 
tenminste één onaangebroken pak over, zodat u bij eventuele ongelukken de 
vloer met hetzelfde materiaal kunt herstellen. 

Dit pak bevat rechter en linkerdelen. Leg de planken om en om. vervolgens 
kunt u beginnen met het leggen van de visgraat vloer.  

Plaats afstandhouders tussen de korte en lange zijde van de planken en de 
muur. Plaats altijd een afstandhouder tussen de muur en waar de planken 
samen komen. Houdt een minimale afstand van 1 cm tussen de muur en de 
planken.
 
Begin aan de linkerzijde van de ruimte en plaats het eerste paneel tegen 
de af standhouders, zoals op bovenstaande tekening. Plaats vervolgens 
het tweede paneel met de groef aan de korte zijde, onder een korte 
hoek (45graden) aan het eerste paneel. Druk het einde van de LVT/SPC 
plank stevig aan naar beneden tot de planken in elkaar clicken. Om de 
clickverbindingen stevig vast te zetten, dient u na het vastdrukken deze nog 
aan te slaan met een aanslagblok, door hierop met een rubber hamer te 
slaan.

Maak de gehele rij af. Het laatste paneel kan eenvoudig op maat gemaakt 
worden middels een stanley mes Houdt bij het plaatsen van de laatste plank in 
de rij de afstand tot de muur in acht van 1cm, gebruik een afstandhouder.  

De eerste twee rijen moeten recht en gelijk gelegd zijn. Als dit niet het geval 
is zal het effect hebben op de gehele installatie van de vloer. 

Start nu met het leggen van de tweede rij. Begin daarbij aan de rechterkant. 
Plaats het paneel, onder een 45 graden hoek, met de groefzijde in de mes zijde 
van de eerste rij en druk deze stevig aan tot de planken in elkaar clicken. Klop 
voorzichtig met een rubber hamer en aanslagblok tot de verbinding is gesloten.  

Maak vervolgens de gehele rij af en werk van rechts naar links. Zorg ervoor 
dat de eerste rijen volledig recht liggen. Span een smetlijn ter controle of de 
panelen volledig recht liggen. Wanneer de eerste rijen volledig recht liggen 
kan de rest van de vloer worden afgemaakt.  

Ga verder met het leggen van de volgende rij. Nadat er een aantal rijen 
geplaatst zijn, vanaf 4 of 5 rijen, snijdt je de eerste rijen recht af.   

Vervolgens kunnen deze rijen naar achteren geschoven worden, zodat de 
afgesneden zijde recht aansluit aan /op de muur.   

Controleer steeds of de clickverbinding volledig is gemaakt. Wanneer de 
verbinding niet volledig is maak het paneel weer los en plaats het opnieuw. 
Trek niet aan de verbinding, omdat het clicksysteem dan kan beschadigen. 
Maak vervolgens de gehele vloer af, controleer de afstand t.o.v. de muur en 
verwijder de afstandhouders. Nu kan de vloer afgewerkt worden middels een 
plint.  

Dilatatievoegen
Indien de vloer wordt doorgelegd naar een andere ruimte, of de ruimte is 
langer dan 10 meter, dient rekening te worden gehouden met een verplichte 
dilatatievoeg. Snij de vloer bij deuropeningen door en plaats een dilatatiestrip. 
Hierdoor kan de vloer in de geplaatste ruimte ‘werken’.  

Zijkanten en onregelmatigheden  
Maak de stroken met een scherp stanley mes en liniaal op maat. Van boven 
insnijden en met beleid afbreken. Ook onregelmatige vormen, zoals bij 
deurposten en verwarmingsbuizen, kunnen zo worden gemaakt. Een mal van 
papier maakt dit gemakkelijker.  

Afwerking
In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair 
met polyurethaan-kit af te kitten. LVT/SPC Click kan niet gebruikt worden als 
douchevloer. Na het leggen afstandsblokken verwijderen. Werk de wand af met 
een nette plint. Uw vloer is direct te belopen en te belasten na leggen. 

Onderhoud  
Een LVT/SPC Click vloer is gemakkelijk in onderhoud. Easy Cleaner en Easy 
Protect, zijn speciaal ontwikkeld voor LVT/SPC Click vloeren.

Dagelijks 
De grootste vijanden van elke vloer zijn stof, zand en gruis. Dagelijks 
stofzuigen of wissen met een zachte borstel is vaak al voldoende om deze 
te verwijderen. Reinig afhankelijk van het gebruik regelmatig de vloer met 
Easy Cleaner. Gebruik géén agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. 
Vlekken meteen wegvegen en de plek nadweilen met schoon warm water.  

Periodiek 
LVT/SPC Click is voorzien van een beschermende PU toplaag. Gebruik en 
intensieve reiniging zullen deze toplaag aantasten. Daarom adviseren wij het 
uitvoeren van periodiek onderhoud. Bij gebruik in de woonkamer minimaal 
1x per jaar en bij lichtere toepassingen zoals in een slaapkamer 1x per 2 
jaar. Het onderhoud bestaat uit het grondig reinigen van de vloer met Easy 
Cleaner en het aanbrengen van een nieuwe laag Easy Protect. Vuil, kleine 
krasjes en strepen van schoenzolen laten zich na deze behandeling ook 
gemakkelijker verwijderen.

Preventieve tips  
Langdurige, directe zonnestraling kan uw vloer beschadigen. Gebruik 
gordijnen om direct zonlicht tijdens piekzonlicht te minimaliseren. Gebruik 
een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen worden 
gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubeldoppen. Voorzie 
stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteit viltdoppen en sleep geen 
zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wieltjes dat deze 
wieltjes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking (geen rubber).  Een 
vloermat onder de bureaustoel wordt aanbevolen om beschadigingen te 
voorkomen.

Garantievoorwaarden
LVT/SPC Click Visgraat is met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich 
desondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, 
verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de 
volgende garantievoorwaarden:  
• Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product 

vaststelt, dient u dit vóór verwerking bij uw aankoopadres te melden. 
• Wij verlenen garantie op gebreken die op het moment van levering reeds 

aanwezig, maar niet direct voor eenieder zichtbaar, waren. 
• Garantie geldt indien de vloer binnenshuis bij u thuis is gelegd en 

onderhouden volgens de bijgevoegde instructies; de vloer dient in de gelegde 
toestand beoordeeld te kunnen worden. 

• Garantie geldt slechts indien de afmeting van het betreffende oppervlak goed 
zichtbaar en tenminste 2m2 groot is. De beschadiging bedraagt tenminste 
2cm2. 

• Eventuele klachten dient u schriftelijk te melden bij uw aankoopadres binnen 
de wettelijke 60 dagen na constatering, met bijsluiting van de kassabon en 
deze voorwaarden. Schrijf het productienummer direct op uw kassabon. 
Bij een onterecht bevonden klacht heeft uw leverancier het recht de 
voorrijkosten alsmede alle overige gemaakte kosten ter zake de onterechte 
klacht in rekening te brengen. 

• Bij een terecht bevonden klacht wordt gedurende de garantieperiode de 
restwaarde van de beschadigde delen van uw vloer vergoed. De restwaarde 
wordt bepaald op basis van de resterende looptijd van de garantietermijn van 
uw vloer. 

• Draag geen hoge naaldhakken/hoge hakken, deze kunnen uw vloer 
beschadigen. 

• Gebruik viltjes onder de stoelpoten en ontdoe de viltjes regelmatig van stof en 
vuil 

• De garantie geldt niet voor schade welke hoger is dan de dagwaarde van de 
geleverde tegels en of stroken. 

• U dient uw vloer met de LVT/SPC Click Visgraat onderhoudsproducten te 
onderhouden. • Bij een geschil, voortvloeiende uit deze garantieovereenkomst, 
kan elk van de partijen beroep doen. op een onafhankelijke deskundige, welke 
een bindend advies uit zal brengen. De kosten voor dit advies komen voor 
rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Wanneer deze clausule wordt 
toegepast, dienen deze kosten vooraf schriftelijk te worden overeengekomen 
tussen de partijen. 

• Bij een terecht bevonden klacht wordt gedurende de garantieperiode de 
restwaarde van de beschadigde delen van uw vloer vergoed. De restwaarde 
wordt bepaald op basis van de resterende looptijd van de garantietermijn van 
uw vloer. 

Garantie vervalt:  
• Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren 
van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van 
zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp. 
• Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.  
• Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.  
• Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product 
een  gebrek vertoonde. • Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke 
rechten en plichten niet aan.  CE14041 en EN649 Gebruiksklasse 23/33 
(intensief woongebruik en normaal gebruikte commerciële ruimtes) 
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