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Marmoleum Click maakt al een behoorlijke tijd deel uit van onze 

collectie, maar is nu nog makkelijker en sneller te installeren. Het  

Välinge 2G click systeem is vervangen door het innovatieve Välinge 

5G click systeem. Deze nieuwe versie is zeer sterk en ook geschikt 

voor commercieel gebruik (klasse 33).

Marmoleum Click leent zich bij uitstek voor het eenvoudig leggen 

van vloeren met mooie patronen of diverse kleuren. Zo kan er altijd 

een unieke vloer gecreëerd worden. Voor meer mogelijkheden is  

er een nieuw formaat toegevoegd, naast panelen van 90 x 30 en 

30 x 30 cm zijn er nu ook panelen van 60 x 30 cm verkrijgbaar. 

Voor 2016 hebben we weer een aantal interessante trainingen ge-

pland over diverse technische onderwer-

pen. De data staan op pagina 4. Geef je snel 

op want vol=vol! 

Namens de afdeling Techniek & Opleiding, 

Peter Welsink

Instructeur
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Ga verder met de volgende panelen. De lange kant wordt schuin in 

de voorgaande plank gestoken Hierna wordt het paneel opgescho-

ven zodat de kopse kant van het losse paneel precies aansluit op 

het al gelegde paneel.

Hierna kan het paneel eenvoudig naar beneden gedrukt worden. 

Door het Välinge 5G click systeem wordt het paneel direct veran-

kerd (zie tekening). De kopse kant zal eenvoudig vastklikken als deze 

van bovenaf tegen het voorgaande paneel wordt gelegd. 

Tip: Om de installatie van de eerste twee rijen te vereenvoudigen 

adviseren wij om de hele panelen van deze rijen in eerste instantie 

vrij van de wand in elkaar te klikken. 

Plaats afstandblokjes tegen de plint/wand om de expansieruimte 

te waarborgen. Afstandblokjes kunnen eventueel gemaakt worden 

van restantstukjes Marmoleum Click. Hierna worden de twee rijen 

naar de wand toe te geschoven. Belangrijk: de hele vloer dient 

tenminste 10 mm rondom vrij van de wanden gelegd te worden 

om werking van de vloerconstructie te kunnen opvangen. Deze 

afstand moet ook worden gehanteerd bij pilaren, verwarmings-

buizen, deurkozijnen enz.

 

Maak de kopse kant pas. Het restantstuk kan eventueel weer ge-

bruikt worden voor het begin van de volgende rij. 

Ook de stukken in uitsparingen kunnen eenvoudig worden inge-

legd. 

Voor het afdekken van de opening langs de wand kan gebruik wor-

den gemaakt van de bij te leveren MP plakplint of er kan een (over-

zet)plint tegen de wand worden bevestigd.

Verticale leidingen
Markeer waar de leiding door het Marmoleum Click moet gaan en 

bepaal het middelpunt. Boor of zaag een gat ter grootte van de dia-

meter van de leidingdoorsnede + 20 mm. Zaag vervolgens het deel 

uit waar het gat zit om het paneel te kunnen leggen. Zaag de naden 

richting de wand schuin zodat bij het aanschuiven van het losse stuk 

de naden goed sluiten. Het is eveneens verstandig om het losse stuk 

enigszins arm te zagen. Met wat houtlijm kan het stukje weer vast 

worden gezet.

Let op: 
- Een dilatatie is noodzakelijk als de te beleggen vloer langer of bre-

der is dan 10 meter. De overgang tussen de vloerdelen wordt af-

gedekt met een dilatatieprofiel. Vloeren in twee afzonderlijke 

vertrekken worden ook gescheiden door een dilatatieprofiel.

- Gebruik de PE folie van 0,2 mm dik wan-

neer er geïnstalleerd wordt op een onder-

vloer met vloerverwarming. Let op dat de 

click constructie het warmtetransport iets 

zal vertragen. De warmteweerstand van 

Marmoleum Click is 0,08 m2.K/W.

- Marmoleum Click kan niet in vochtige ruimten, zoals de badkamer 

worden gelegd. 

   

5G locking system

Marmoleum Click MP, 2,3 cm breed en 2,4 m lang, 4 st. per doos (plakstrip)

MARMOLEUM CLICK 
SPECIAL

Marmoleum 2,0 mm

HDF 6,8 mm

kurk 1,0 mm

opmeten laatste stukje                                passtuk bij de deur   
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Bekijk OOK de Marmoleum Click  
installatie-film op www.forbo-
flooring.nl/techniek-opleiding

Marmoleum Click kan worden gelegd op iedere schone, droge en 

drukvaste ondervloer met maximaal 2 mm hoogteverschil. Dit be-

spaart in de meeste gevallen kosten voor egaliseren. 

Steenachtige ondervloeren met oneffenheden van meer dan 2 mm 

altijd eerst egaliseren. Start bij een houten ondervloer eerst met het 

weghalen van oneffenheden, dicht eventuele gaten en spijker of 

schroef losliggende delen vast. Mochten de planken zeer sterke on-

effenheden vertonen dan kan een plaatmateriaal, zoals spaanplaat 

worden aangebracht.

Op alle ondergronden moet een vocht-isolerende laag zoals (ver-

ouderingbestendige) PE folie van 0,2 mm worden gebruikt. Laat de 

randen van de folie 5 cm tegen de wand opstaan en laat de naden 

van de folie over een breedte van 20 cm overlappen. De kurklaag 

onder het paneel zorgt voor demping van contactgeluid. 

Om een contactgeluidreductie volgens NEN-EN-ISO 717-2 te halen 

van Δ Llin = 10 dB (Δ Llw = 21 dB) is het noodzakelijk om de PE-folie 

te vervangen door Forbo Foam. Dit is ook meteen een dampdichte 

laag. 

Benodigdheden voor het installeren van Marmoleum Click: 

Decoupeerzaag (en/of cirkelzaag), boormachine, rolmaat, potlood, 

afstandblokjes gemaakt van restantstukjes Marmoleum Click, schrijf-

haak of zweihaak, PE-folie 0,2 mm of Forbo foam 4 mm. 

Verwerk altijd materiaal van één batchnummer per kleur, om kleur-/

structuurverschil te voorkomen. 

Verpakking
Marmoleum Click panelen: 

90 x 30 cm  inhoud pak  1,89 m2 7 stuks

60 x 30 cm inhoud pak 1,26 m2 7 stuks

Marmoleum Click tegels:

30 x 30 cm   inhoud pak 0.63 m2 7 stuks

Voorbereiding
Belangrijk: Haal Marmoleum Click niet direct uit de verpakking, maar 

leg de pakken in de ruimte waarin de Clickvloer wordt geïnstalleerd 

en laat ze 48 uur acclimatiseren. De omgevingstemperatuur moet 

minimaal 15° C zijn en de relatieve luchtvochtigheid circa 40-60%. 

Controleer de vloerdelen vóór de installatie en bij daglicht op be-

schadigingen en kijk of de kleur en structuur klopt. Uiteraard kan er 

ook op Marmoleum Click een droogkamerfilm aanwezig zijn.

Installatie
Er wordt paneel voor paneel geïnstalleerd. Start met de eerste rij, 

waarbij het eerste paneel met de groef naar de wand wordt ge-

plaatst. De uitstekende HDF lip van het eerste paneel blijft zowel op 

de kopse zijde als op de lengterichting zichtbaar. Bepaal de positie 

van het eerste paneel van de tweede rij en klik deze met de lange 

kant in het paneel van de eerste rij. 
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Wil je MeesterWerk in het vervolg ontvangen? Dat kan!
Geef je op voor een abonnement op MeesterWerk via email: meesterwerk@forbo.com. Vermeld hierbij of je MeesterWerk per post of 

digitaal wilt ontvangen. Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden. Alle edities van MeesterWerk zijn ook te vinden op onze 

website: www.forbo-flooring.nl/meesterwerk

De laatste tijd kregen we meldingen dat de Quickfitpanelen vanuit 

de verpakking niet goed van elkaar te scheiden waren. Daar is met-

een actie op ondernomen. Vanaf nu worden de Quickfit platen van 

elkaar gescheiden door een heel dun plastic velletje. Uiteraard ver-

wijder je dit voordat je de plaat neerlegt.

Maak het jezelf gemakkelijk en gebruik voor het werken met 

Marmoleum Modular de kant en klare vloerplannen, die te 

vinden zijn op onze website, www.forbo-flooring.nl/techniek-

opleiding

In februari hebben wij veel enthousiaste stoffeerders mogen ver-

welkomen bij onze trainingen. Ook voor de komende maanden 

staan er weer een aantal installatietrainingen gepland. Heb je inte-

resse, geef je dan nu op, want VOL=VOL.

- Twee-daagse basistraining 21 en 22 juni

- Lassen 7 juni  

- Marmoleum Modular 17 mei

- Plintafwerking 14 juni

- Bulletin Board 28 juni

De onderwerpen die in de training worden behandeld staan ver-

meld op onze site bij techniek-opleiding, www.forbo-flooring.nl/

training

De trainingen vinden plaats in ons trainingscentrum. Theorie wordt 

afgewisseld met hierop aansluitende praktijkopdrachten. Alle be-

nodigde materialen zijn aanwezig en ook de lunch wordt verzorgd. 

Het resultaat van de training wordt bezegeld met een certificaat. 

Aan de trainingen zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via 

telefoonnummer 075-6477234 of door een email te sturen naar 

anouk.saelman@forbo.com.

QUICKFIT

VLOERPLANNEN MARMOLEUM MODULAR

FORBO EDUCATION Ook voor trainingen  
op maat!  

Quickfit met folie
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Marmoleum Modular vloerplannen

VLOERPLAN: PL-92 GRAFIET
Repeterende installatie

PL-92
100 x 25 cm:   1: t5218  25%   2: t5231  25%  3: t3573  25%  4: t5232  25% 

Basisgrid: PL-90
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VLOERPLAN: PL-92 GRAFIET
Repeterende installatie

PL-92
100 x 25 cm

:  
 1: t5218  25%

  
 2: t5231  25%

 
 3: t3573  25%

 
 4: t5232  25%

 

Basisgrid: PL-90
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