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	 Dit	gereedschap	hebt	u	nodig	voor	de	installatie	van	ALLURA CLICK
• Trimmes met trapeziumvorming lemmet (Stanleymes)
•  Plooimeter / meetlint
•  Rubberhamer met witte kop 

	 Voorbereiding	en	belangrijke	informatie	voor	de	installatie
2.1 Controle van de goederen
Controleer of de geleverde goederen in perfecte staat zijn. Er kan geen schadevergoeding worden geëist voor gesneden of 
geplaatste goederen. De kleurconsistentie kan enkel worden gegarandeerd bij leveringen uit hetzelfde kleurbad.
2.2 Acclimatisatie
Laat  Allura Click ten minste 24 uur voor de installatie, acclimatiseren bij een temperatuur van minimaal 18°C in de kamer waar deze 
zal geplaatst worden. 
2.3 Kamertemperatuur
Allura Click moet bij een kamertemperatuur tussen 18 °C en 25 °C worden gelegd. De temperatuur van de ondervloer mag niet lager 
zijn dan 15 °C.
2.4 Kwaliteit van de ondervloer
De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te 
kunnen starten. De ondervloer moet vlak, stabiel en altijd volledig droog zijn. De maximale hoogtetolerantie van 3 mm per lineaire 
meter mag niet worden overschreden volgens DIN 18202 ‘Toleranties in bouwconstructies’, tabel 3, lijn 4. Textielvloerbekledingen en 
naaldviltbekledingen moeten worden verwijderd. We raden aan om alle oude vloerbekledingen te verwijderen.
2.5 Gebruik van een ondervloer - Forbo click underlay
We raden aan om Forbo click underlay van Forbo Flooring Systems te gebruiken.
Deze ondervloer heeft de volgende voordelen:
•  overbrugging van kleine oneffenheden, bijv. bij de installatie op keramische tegels, houten vloeren, etc.
•  verbetering van het contactgeluidsniveau
•  maximalisatie van het antislipeffect, bijv. bij shop-in-shopzones, speciale verkoopzones, etc.
•  minimalisatie van de kraakgeluiden
•  verbeterd loop- en legcomfort
We raden het gebruik van de Forbo click underlay aan bij de installatie op: 
•  laminaat / parket
•  vlakke stenen vloeren, marmer, natuursteen
•  keramische tegels (voegvereisten: ß5 mm breed / ß2 mm diep)
Het niet gebruiken van een geschikte ondervloer of het gebruik van andere ondervloeren, die niet werden getest of 
goedgekeurd door Forbo, kunnen in geval van schade leiden tot de uitsluiting van garantieclaims. 

	 Installatie	van	ALLURA CLICK
3.1 Installatierichting
Werk altijd van links naar rechts in een installatiezone. Hierbij zijn de tandzijden van de panelen naar de muur gericht. Plaats de 
panelen naar de belangrijkste lichtbron in de kamer. U kunt de stabiliteit van de gelegde vloer aanzienlijk verbeteren door de 
panelen in de lengte te leggen in lange, smalle ruimtes.
3.2 Uitzetvoegen en hoekafstanden
Zorg voor een ononderbroken voeg van ten minste 5 mm breed rondom met behulp van geschikte afstandhouders. TIP: gebruik 
resten van de vloerbekleding als afstandhouders. Zorg eveneens voor een afstand van 5 mm ten opzichte van alle vastzittende 
voorwerpen in de kamer, bijv. buisdoorvoeren, deurlijsten, etc. In principe mag deze uitzetvoeg niet worden bedekt met 
siliconen, elektrische kabels of gelijksoortig materiaal.
3.3 Siliconen mag in de volgende uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt:
•  Vochtige ruimtes
Kantvoegen in vochtige ruimtes van max. 10 m2, bijvoorbeeld in badkamers of keukens, kunnen worden opgevuld met siliconen om 
te voorkomen dat er via de uitzetvoegen water onder de vloer komt. Voor grotere vochtige ruimtes raden we aan om de voegzones 
eerst af te dichten met plakband en ze vervolgens op te vullen met siliconenmassa en/of een plint te gebruiken met een afdichtlip. 
•  Deurlijsten
Bij deurlijsten die niet kunnen worden ingekort, raden we uitzetvoegen van 3 mm aan die kunnen worden gevuld met siliconen. Als 
de deurlijsten moeten worden ingekort, voorzie dan ook een uitzetvoeg van 5 mm aan de muur.
3.4 Installatie
Installeer het eerste paneel met de tandzijde naar de muur gericht en maak alle andere panelen vast aan het eerste paneel. Zorg 
ervoor dat de kopverbindingen met tand en groef perfect op elkaar passen. Zet ze vast door er zachtjes op te slaan met een witte 
rubberhamer. Om de volgende rijen vast te maken, zet het ten minste 30 cm lange stuk dat overblijft van de eerste rij in de 
overlangse voeg van de reeds geplaatste rij in een hoek van ca. 30 ° en laat het zakken terwijl u een lichte druk uitoefent op de 
vorige rij. Neem het volgende paneel; steek het, eveneens in een hoek van 30 °, overlangs in het paneel van de eerste rij dat al vlak 
op de vloer ligt; breng het zo dicht mogelijk tegen de kop van het hiervoor gelegde paneel en zet het vast zoals hierboven beschre-
ven. Deze techniek wordt gebruikt om alle resterende rijen te installeren. Om de laatste rij te installeren, wordt de afstand tussen de 
muur en de geïnstalleerde rij gemeten en overgebracht op het paneel. De laatste rij komt bij voorkeur overeen met de helft van de 
breedte van een paneel. Vergeet de 5 mm brede uitzetvoeg niet.
3.5 Bewegingsprofielen in het vlak
In kamers met een ononderbroken oppervlakte van 150 m2 kan de vloer zonder voegen worden gelegd. Bij extreem smalle, lange 
ruimtes moeten bewegingsprofielen worden gebruikt. Kamers die onderbroken worden (door bijv. zuilen, scheidingswanden, 
deuropeningen, etc.) moeten worden gescheiden door een uitzetvoeg van ten minste 5 mm. Bij de installatie van plinten of tijdelijke 
en/of eindprofielen mag u de plinten of profielen nooit aan de vloerbekleding vastmaken. Voor meer informatie, neem contact op 
met uw Allura-verdeler. 

	 Belangrijk	advies	bij	het	beëindigen	van	de	installatie
•  Verwijder alle afstandhouders.
•  De vloerbekleding mag niet worden vastgemaakt aan de ondervloer, aan meubels of aan andere ingebouwde delen.
•  Gebruik altijd viltglijders onder beweegbaar meubilair en voorzie bureaustoelen of andere rollende voorwerpen met wielen van 

het type W.
4.1 Bijzonderheden
In conservatoria en gelijksoortige ruimtes met kamerbreed glas en plafonds met grote glaspartijen, moet het gebruik van Allura 
click worden goedgekeurd door Forbo Flooring Systems omwille van de extreme binnenklimaatschommelingen.

	 Reiniging	en	verzorging

•  Afstandshouders
•  Potlood / tekenhaak 

•  pvc-bekledingen
•  vlakke vloerbedekkingen: nieuw of bewerkt
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Na installatie dient de vloer te worden gereinigd.
Om jarenlang van uw vloer te kunnen genieten is een goede verzorging en reiniging essentieel.   Wij adviseren u om hiervoor 
Forbo Monel te gebruiken. Het aanbrengen van een Monel zeepfilm beschermt het vloeroppervlak, en voorkomt vorming van 
schoenstre-pen. Tevens houdt deze film stof vast, en geeft het makkelijk terug af bij een stofwisbeurt. Voor zware vervuilingen, of 
bij periodiek onderhoud, raden wij Forbo Cleaner aan. Gebruik bij het reinigen steeds een goed uitgewrongen dweil. 
Alle vlekvormende en agressieve stoffen moeten onmiddellijk van het oppervlak worden verwijderd. Belangrijk advies: door 
gebruik van een Forbo Coral schoonloopmat, kunt u de hoeveelheid vuil en vocht op uw vloer aanzienlijk verminderen.

De installatie van ALLURA CLICK

Stap 1: de eerste rij
Plaats de strook met de tandzijde naar de muur gericht. Installeer nauwkeurig de volgende 
plank. Het eventuele restantstuk (min. 30 cm) van de eerste rij kan worden gebruikt als het

eerste paneel van de tweede rij.

Stap 2: de tweede rij
De tand in een hoek van 30 ° in de groef van de eerste rij steken.

Stap 3: de plank neerleggen
Leg de plank neer – klaar!

Voorzijdeverbinding: 
Zet de kopvoegen vast door er zachtjes op te slaan 
met een witte rubberhamer – de gesloten planken 
zouden nu vlak moeten liggen.

Gedetailleerde beschrijving: zie 3.4
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