
 

Installeren van een droogwal 
 

Het linoleum hangt in grote lussen in de droogkamer om de 

juiste hardheid en veerkracht te bereiken.  

Het linoleum wordt aan de bovenzijde van de lus 

afgesneden. Aan de onderzijde van de lus ontstaat een 

droogwal. (Afbeelding 1)  

Dit is ongeveer in het midden van een volle rol.  

Een droogwal is met een vlak resultaat te verwerken, indien 

de juiste installatie procedure wordt aangehouden. 

Houdt bij het maken van een banenplan rekening met de 

droogwal. Plaats een droogwal bijvoorbeeld niet voor een 

deur of dicht bij het einde van een baan.  

De minimumtemperatuur voor het verwerken van een 

droogwal in de ruimte waarin het wordt verwerkt is 17°C. 

 

Installatie  

In de praktijk wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de droogwal.  

Wij adviseren de droogwal als volgt te verwerken: 

De verwerking van de droogwal bestaat uit drie stappen. 

• De baan plakken en walsen tot aan de droogwal 

• De droogwal plakken en walsen 

• Restant van de baan plakken en walsen 

Teken de droogwal aan beide kanten van de baan af op de ondervloer. (Afbeelding 2) 

Lijm eerst de ene helft van de baan zonder hierbij de droogwal zelf te plakken. 

Start het verlijmen dicht bij de omgeslagen baan. Het aanbrengen van de lijm in een 

rechte lijn uitvoeren. Gebruik de schaduwlijn van de omgeslagen baan als geleiding. 

(Afbeelding 3 en 4) 

 
 

 



 
Na het aanbrengen van het lijmbed het omgeslagen deel van de baan in de lijm 

plaatsen en in de breedte walsen. Stop met walsen ca. 5 cm voor het einde van het 

lijmbed. (Afbeelding 5 en 6) Hierdoor is het aangebrachte lijmbed goed te bereiken na 

het omslaan van het resterende deel van de baan. 

 

 
Na het omslaan van het resterende deel van de baan lijm op de ondervloer aanbrengen 

in het gemarkeerde gebied op de plaats van de droogwal. Zorg dat het aansluitende 

lijmbed niet op het bestaande lijmbed wordt aangebracht. (Afbeelding 7)  

Twee lijmlagen op elkaar geeft een verdikking en gaat doortekenen in het Marmoleum. 

Ook het beeindigen van dit lijmbed dient in een rechte lijn uitgevoerd te worden 

(Afbeelding 8) 

 
Breng de, eventueel met de föhn warm gemaakte, droogwal in de lijm en wals deze 

zorgvuldig in breedte- en lengterichting. Vervolgens het resterende deel van de baan 

verwerken. Beëindig de werkzaamheden door de baan geheel in zowel de breedte als 

de lengte na te walsen. Controleer de hechting van de droogwal. Bij twijfel de geplakte 

droogwal gedurende ca. 24 uur verzwaren. Breng ter plaatse van de droogwal alleen 

een normale hoeveelheid lijm aan op de ondergrond en geen extra lijmlaag op de jute. 

Hiermee wordt voorkomen  dat er een doortekening ontstaat waardoor de droogwal 

zich duidelijk aftekent. 


