Installatie-instructie Allura Click
Benodigde gereedschappen
• Meshouder voorzien van rechte of concave mes
• Rubberen hamer met witte kop
• Duimstok of rolbandmaat
• Afschrijfhaak
• (timmermans)potlood
• Afstandsblokjes (of restant Allura Click)
• Laminaatknipper (optioneel)
Bijbehorend materiaal:
 Allura Click Underlay
Voorbereidingen en belangrijke informatie voor de installatie
Voor aanvang van de installatie het geleverde materiaal beoordelen op kleur,
batchnummer en conditie. Het materiaal minstens 24 uur laten acclimatiseren in de te
installeren ruimte. Laat de Allura Click tijdens het acclimatiseren ingepakt in stapels van
maximaal 2 pakken. De pakken horizontaal laten acclimatiseren.
• Temperatuur in de ruimte > 18°C
• Vloertemperatuur tussen de 15°C en 25°C
• Relatieve vochtigheid < 63%
Allura Click kan geïnstalleerd worden op elke schone, droge, drukvaste en vlakke
ondervloer. (conform de algemeen aanvaarde installatievoorschriften volgens de VOB,
part c, DIN 18356, norm voor parketvloeren). Het maximale vochtgehalte bij een
steenachtige ondervloer bedraagt 2,5 % en bij een anhydrietvloer 0,5 %.
Vloeren met oneffenheden van 3 mm per meter of meer moeten worden geëgaliseerd.
Het maximale vloeroppervlak zonder onderbrekingen is 150 m². Smalle ruimtes zoals
gangen voorzien van een dilatatieprofiel bij een lengte groter dan 12,5 meter. Ook een
breedte van 12,5 meter mag niet worden overschreden.
De installatie
Start de installatie door het plaatsen van de Allura Click Underlay.
Allura Click Underlay is specifiek ontwikkeld voor zwevende installatie onder Allura
Click. De bovenkant van Allura Click Underlay is beschermd met een PET-film.
Deze film is eenvoudig te verwijderen waarna de plaklaag schoon beschikbaar komt.
Dikte van de Allura Click Underlay is 1,5 mm. De rol heeft een breedte van 100 cm en
een lengte van 10 meter.
Forbo Click Underlay reduceert contact- en loopgeluid en kan gebruikt worden in
combinatie met vloerverwarming.

Houd een expansieruimte aan van minimaal 5 mm tussen Allura Click en wand door
gebruik te maken van afstandshouders. Eventueel kunnen hiervoor afvalstukjes Allura
Click gebruikt worden. De expansieruimte van 5 mm moet ook worden gehanteerd bij
pilaren, verwarmingsbuizen, deurkozijnen enz. De installatierichting bij voorkeur parallel
aan de grootste lichtinval. Werk van links naar rechts.
Start met de eerste rij panelen, waarbij het eerste paneel met de tong naar de wand
wordt geplaatst. Bij de eerste rij dienen de panelen alleen aan de kopse kant aan elkaar
geklikt te worden. Plaats hiervoor de panelen kops tegen elkaar zodat de verbindingsdelen overlappen en breng met gecontroleerde tikken met de rubberen hamer de
verbinding tot stand. Bij de tweede en opvolgende rijen dienen de panelen zowel aan
kopse kant als in de lengterichting aan elkaar geklikt te worden.
Het eerste paneel van de tweede rij kan eenvoudig geklikt worden, daar deze alleen in
de lengterichting van de voorgaande rij geklikt dient te worden.
De opvolgende panelen dienen zowel kops als in de lengterichting geklikt te worden.

Plaats hiervoor het paneel met de lange zijde schuin (30°) tegen het paneel van
voorgaande rij en schuif het paneel aansluitend tegen de kopse kant van vorig paneel.
Laat het paneel zakken zodat de click verbinding plaatsvindt.
Fixeer de verbinding door de kopse kant met een rubber hamer vast te kloppen.

Deze techniek is ook van toepassing op de resterende panelen. Minimale afstand in de
lengterichting tussen de kopse kanten van de panelen is 30 cm. Panelen kunnen in de
lengte op maat gemaakt worden door deze in te snijden en vervolgens te breken, met
behulp van een decoupeerzaag of met een laminaatknipper.

Nadat de vloer geheel is geïnstalleerd de afstandsblokjes verwijderen.

