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In iedere uitgave wordt één van onze producten of een techniek 

uitgelicht, waarbij wij alle ins en outs behandelen die voor u, als 

stoffeerder, van belang zijn. Want hoe meer kennis u heeft, hoe 

beter u uw vak kunt uitoefenen. Daarnaast kunt u lezen welke 

trainingen er beschikbaar zijn. Ook wordt er aandacht besteed 

aan een bijzonder project, dat door u kan worden ingezonden 

voor onze rubriek Eeuwige Roem.

Een goed geïnstalleerde vloer begint bij de juiste ondervloer. In 

deze eerste uitgave daarom aandacht voor ons Quickfit onder-

vloersysteem. 

Wij hopen dat u plezier beleeft aan het lezen van MeesterWerk. 

Vindt u het de moeite waard dit blad voortaan (gratis) eens per 

kwartaal te ontvangen, meldt u zich dan aan via de coupon op 

pagina 4 of via meesterwerk@forbo.com.

In dit blad willen we niet alleen informatie geven, maar zouden 

wij ook graag informatie krijgen. We ontvangen dan ook graag 

reacties van de lezers om het blad zo goed mogelijk aan te laten 

sluiten bij de praktijk van het stofferen. Heeft u tips, vragen, op-

merkingen of een mooie vloer gelegd die de aandacht verdient, 

wij willen het graag weten, wij proberen zo veel mogelijk inbreng 

te verwerken in volgende uitgaves. 

Daarnaast is onze afdeling Techniek & Opleiding beschikbaar 

voor al uw vragen. U kunt ons bereiken op werkdagen van  

8.00-17.00 uur op telefoonnummer 075-647 78 87 of via email 

adviezen@forbo.com.  

Lub de Heer

Technisch adviseur/manager 

Techniek & Opleiding

HET EERSTE NUMMER 

Voor u ligt het eerste nummer van ons blad voor de stof-

feerder. Omdat stofferen meer is dan het leggen van een 

stukje vloerbedekking op de vloer en omdat goed instal-

latiewerk de aandacht verdient. 

• He t installatiewerk valt of staat
      me t een goede ondervloer!

• Met he t Quickfit 8 stappenplan    

• Quickfit productinformatie   

QUICKFIT
Special
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Goed legwerk valt of staat met een goede ondervloer. 
De meeste vloeren die men op het werk aantreft zijn 
niet direct geschikt voor de verwerking van een vlakke 
vloerbedekking. Bijna altijd zal de stoffeerder maatregelen 
moeten nemen om de ondervloer “legklaar” te maken.

QUICKFIT Special

De meest toegepaste methode om de vloer vlak te maken is het 

egaliseren met een cement- of gipsgebonden egalisatiemiddel. 

Er zijn vele situaties te bedenken waarbij dit niet mogelijk/wense-

lijk is, zoals tijdgebrek, behoud van de bestaande vloer, contact-

geluidisolatie-eisen en meer. Het Forbo Quickfit ondervloersys-

teem is dan dé oplossing.

Forbo Quickfit is een uniek tweelaags ondervloersysteem voor 

linoleum, vinyl, tapijt en Flotex. Zowel houten als steenachtige 

ondervloeren kunnen met het QuickFit ondervloersysteem snel 

en eenvoudig worden geëgaliseerd. Quickfit is een zwevende 

constructie en daardoor indien nodig weer te verwijderen zonder 

schade aan de ondervloer. 

 

Contactgeluidisolatie
Door de toepassing van Forbo Foam wordt er met het Quickfit-

systeem ook een zeer goede contactgeluidisolatie bereikt. Bij 

toepassing van Marmoleum zal de verbetering 12 dB (Llin/23dB 

Lw) bedragen en ook bij toepassing van Novilon op dit systeem 

zal de verbetering variëren tussen 11 en 13 dB (Llin), beide geme-

ten volgens EN ISO 717-2. Deze combinaties voldoen dus ruim-

schoots aan de door de Nederlandse stichting geluidshinder ge-

adviseerde verbetering van 10 dB Llin.

Let op!
- Niet alleen de Quickfit platen, maar ook de daarop aan te 

brengen vloerbedekking dient vrij te blijven van de wanden.

- Ook dient de gehele vloer vrij te liggen van andere obstakels 

zoals verwarmingsbuizen e.d. 

- Laat het materiaal in de verpakking minimaal 24 uur acclima-

tiseren in de desbetreffende ruimte.

- Werk schoon. Bij gebruik van een decoupeerzaag; voorkom 

dat er zaagsel op de lijmlagen terecht komt. Dit kan de con-

structie verzwakken.

- Bedenk vooraf hoe de kanten worden afgewerkt. Komen er 

afdeklatjes overheen, worden de bestaande plinten verwij-

derd en later (hoger) teruggeplaatst of worden er bijvoor-

beeld overzetplinten gebruikt.

- Bij vloeren met vloerverwarming moet het Forbo Foam 

worden vervangen door een PE folie (0,2 mm dik). De warm-

teweerstand van het Quickfit ondervloersysteem (zonder 

foam) is 0,06 m2K/W, en dus geschikt voor op een ondervloer 

met vloerverwarming.

- Het Forbo Quickfit ondervloersysteem is geschikt voor een 

ruimte van maximaal 100 m2 waarbij de lange zijde maximaal 

10 meter mag zijn. Bij grotere lengtes dient een dilatatie te 

worden toegepast. 

- Door de platen aan een kant op een verhoging te leggen en 

er even op te gaan staan, kunnen ze gemakkelijk van elkaar 

worden gehaald.Productinformatie

Afmeting: 60 x 120 cm

Dikte platen:   7 mm (onderplaten 3 mm,  

bovenplaten 4 mm)

Verpakking:  3,6 m2 per pak, 36 m2 per pallet

Opslag:   12 maanden (dichte verpakking),  

koel en droog 

Acclimatiseren: 24 uur in de betreffende ruimte

Forbo Foam:  25 m x 100 cm, dikte 4,5 mm, 

 met zelfklevende rand. 
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1.  Breng de banen Forbo Foam op de juiste lengte, 

in vochtige situaties met een overmaat van ca. 

5 cm langs de wanden. Leg deze op de vloer met de 

aluminium zijde boven. 

2.  Gebruik de zelfklevende rand om de banen aan 

elkaar te bevestigen. 

3-4-5.  Start nu met het plaatmateriaal aan de 

kopkant van het vertrek. Begin met een plaat van 

3 mm (gekleurde lijmlaag) die over de lengte is 

gehalveerd (afm. 30 x 120 cm). Leg de plaat ca.                       

6 mm van de wand af met de voorgelijmde kant 

naar boven. Vervolg dit over de breedte van het 

vertrek. De platen kunnen worden ingesneden met 

een stanleymes langs een andere plaat of een rij en 

daarna langs de rand worden gebroken.

6.  Leg de tweede rij van de onderplaten in half-

steens verband tegen de eerste rij. Bij niet rechte 

wanden altijd beginnen met een rechte basis, 

daarna de platen aan de muurzijde pas maken.

7.  Begin tegen de achterwand met een bovenplaat 

(4 mm) met de volledig breedte van 60 cm in ver-

band op de onderplaten, en leg de volgende platen 

hier tegenaan. 

8.  Wals de platen aan. Snijd eventueel de uitsteken-

de rand Forbo Foam passend af langs de wanden, 

zodanig dat het Foam gelijk ligt met de bovenzijde 

van het plaatmateriaal. De naden waar nodig licht 

schuren en de vloer stofvrij maken.
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Volg he t 8 
stappenplan!

Het Forbo Quickfit ondervloer-
systeem is dé oplossing!
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De Forbo installatietechniektrainingen richten zich op de installatie van linoleum, vinyl 

en textiele vloerbedekking. De trainingen zijn te volgen op beginners- en gevorder-

den niveaus. Theorie wordt afgewisseld met hierop aansluitende praktijkopdrachten. 

Het doel van deze trainingen is het bevorderen van vakmanschap en het overdragen 

van kennis. Gereedschappen, overals, alle benodigde materialen en lunch worden door  

Forbo verzorgd. Na afronding van de training krijgt iedere deelnemer een op naam ge-

steld certificaat van deelname en een leuke attentie. 

FORBO EDUCATION Trainingen Installatietechniek 
voor dit seizoen:
Basis 3 dagen  8 t/m 10 mei 2012
Gevorderden 2 dagen  15 en 16 mei 2012 
Lassen 1 dag  22 mei 2012 
Trappen 1 dag  26 juni 2012 
Plinten 1 dag  24 april 2012
Ergonomisch installeren 1 dag  24 mei 2012



EEUWIGE ROEM
For Schools ontwerpwedstrijd 2011
SBO de Griffel uit Heerlen heeft de For Schools ontwerpwedstrijd 2011 van Forbo gewon-

nen. Als hoofdprijs kreeg De Griffel een gratis aulavloer van het duurzame Marmoleum. 

Het ontwerp van SBO de Griffel beeldt de vier seizoenen uit in vier verschillende vlakken. 

Hierdoor is het heel goed mogelijk om dit kunstwerk door te vertalen naar een mooie 

vloer in de aula van deze school. 

De vloer is geïnstalleerd door stoffeerders Pierre van Vlodrop en André van de Ven van 

vloeren- en interieursbedrijf Pörteners in samenwerking met installatie-instructeurs van 

Forbo Flooring.

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: 075 647 78 80
Fax: 075 628 37 71
www.forbo-flooring.nl
meesterwerk@forbo.com
afdeling Techniek & Opleiding 
tel. 075 647 78 87

Wilt u MeesterWerk in het vervolg ontvangen? Dat kan!

U kunt zich abonneren via email: meesterwerk@forbo.com

of door deze antwoordcoupon in te vullen en ongefrankeerd op te sturen naar:

Forbo Flooring
Marketing NL, MeesterWerk
Antwoordnummer 6
1560 VP  KROMMENIE

Ja, ik schrijf mij in voor een abonnement op MeesterWerk en ontvang het graag:

  per post  

  per email (kruis aan wat gewenst is)

Naam:

Bedrijfsnaam:  Functie:

Adres:

Postcode:                                           Woonplaats:

Emailadres:

Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden.  
MeesterWerk wordt 4x per jaar uitgegeven.  Iedere aanmelder ontvangt

van ons een leuke at tentie.

Een vloer die er mag zijn! Pierre en André ont-

vangen naast deze vermelding in de rubriek 

Eeuwige Roem ook een mooie Forbo sporttas. 

Heeft u ook een vloer met Forbo-materiaal ge-

legd die een vermelding in deze rubriek ver-

dient? Stuur dan een foto met toelichting naar 

meesterwerk@forbo.nl


