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In de vorige uitgave van Meesterwerk hebben we uitgebreid aan-

dacht besteed aan het op de juiste wijze verlijmen van linoleum. De 

conclusie hieruit was, dat wanneer het linoleum in een goed lijmbed 

is aangebracht, het vaak niet nodig is om de naden ook te lassen.

Het is dan uiteraard wel belangrijk dat de naden netjes gesneden 

zijn. In ons installatiecentrum trainen wij regelmatig stoffeerders, 

zowel met als zonder ervaring, in het leggen van Marmoleum. Het 

snijden van een nette naad blijkt lastig te zijn. Wij besteden hier, 

indien nodig, tijdens de trainingen dan ook voldoende aandacht 

aan. In deze uitgave leest u er meer over. 

Natuurlijk heeft iedere stoffeerder zijn eigen manier van werken, 

maar het is altijd goed om een en ander nog even op een rijtje te 

zetten. De uitvoering van de naad draagt tenslotte in grote mate 

bij aan het uiteindelijke resultaat.

Daarnaast ook aandacht voor het leggen van borders, waarbij uiter-

aard ook weer zeer belangrijk is dat de naden strak en passend zijn. 

Als afsluiting wetenswaardigheden over het afdekken van vloeren, 

om deze te beschermen tegen bouwverkeer en als laatste in de 

rubriek “eeuwige roem” vloeren uit het Emma Kinderziekenhuis 

te Amsterdam. Deze zijn geïnstalleerd door Erkamp projectservice 

uit Heiloo en zeker een bron van inspiratie voor u als stoffeerder.

Veel leesplezier, en voor technische vragen betreffende onze 

vloerbedekkingen en aanverwante zaken weet u 

ons te vinden! 

www.forbo-flooring.nl/project-toepassingen/techniek-opleiding

 Allard Heeres

 Instructeur
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Het snijden van de 
perfecte naad
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Voor het snijden van een naad tussen twee banen linoleum zijn verschillende metho-
des ontwikkeld. Welke methode men kiest hangt af van hoe men gewend is te werken 
en van het gereedschap dat ter beschikking is. In bijna alle gevallen geldt uiteraard 
dat de eindgebruiker een naad zo min mogelijk wil zien. Nu, door het gebruik van de 
moderne lijmen, lassen niet meer noodzakelijk is, is het natuurlijk wel belangrijk dat 
u als stoffeerder een goed sluitende naad snijdt.

de perfecte naad borders
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Methode 2. Met de Forbo Trimmer
Zonder de stripjes wordt het voetje van de Trimmer gebruikt als 

geleiding langs de schoongesneden kant van de vorige baan. De 

mesjes krassen het Marmoleum in en snijden het door, exact op de 

plaats van de naad.

•  Snij eerst de andere lange zijde van de tweede baan schoon met 

de Forbo Trimmer.

•  Snij de te installeren tweede baan vervolgens met de Forbo Trim-

mer aan beide zijden over een lengte van ca. 15 cm in, aan de zijde 

waar de naad met de eerste baan gesneden wordt. De breedte 

van de strook is met behulp van de vulstripjes eenvoudig op  

15 mm in te stellen. 

•  Schuif nu de tweede baan met de schoongesneden gedeelten 

tegen de eerste baan aan.

•  Maak de kopse kanten pas en snij nu in een beweging de naad 

met de Forbo Trimmer, voorzien van een recht mesje en een haak-

mesje. Hierna kan de baan wordt geplakt.

Deze methode is ook uitstekend te gebruiken bij Corklinoleum 

(hierbij alleen het rechte mesje in de Trimmer) en Touch. Bij deze 

produkten kan de naad wat zichtbaar zijn als deze met het pennetje 

in de korte afschrijver wordt ingekrast. Met de Forbo Trimmer ont-

staat er een strakke, vrijwel onzichtbare naad.

Zorg ervoor dat de voorgaande baan altijd is schoongesneden. 

Schoonsnijden betekent dat er ongeveer 1,5 cm van de fabrieks-

kant van de baan wordt verwijderd. Dit kan eenvoudig met de 

Forbo Trimmer of door middel van een mes en een rij. Door het 

schoonsnijden krijgt men een strakke, iets arm afgesneden kant en 

eventuele beschadigingen aan de zelfkant van het materiaal wor-

den verwijderd. Een goede basis, die belangrijk is voor een strak 

eindresultaat.

De Forbo Trimmer is een door Forbo zelf ontwikkeld gereedschap 

dat met een recht mesje de vlakke vloerbedekking inkrast en het 

direct daarna met een haakmesje doorsnijdt. Door de iets schuine 

stand van de Forbo Trimmer wordt het linoleum ook iets “arm” af-

gesneden. De dikte van het materiaal kan met het in hoogte verstel-

bare voetje worden aangepast.

Leg en verlijm de eerste baan. Zorg ervoor dat de kant, waar de 

tweede baan tegenaan komt, is schoongesneden. Zorg er ook voor 

dat er geen lijmresten onder de baan uit komen, want hierdoor kan 

een verdikking onder de tweede baan ontstaan waardoor deze niet 

mooi aansluit. Wanneer de tweede baan wordt gelegd, wordt de 

eerste baan als geleiding gebruikt voor het snijden van de naad.

Hieronder worden twee methodes toegelicht voor het snijden 

van “de perfecte naad”

 

Methode 1. Met de korte afschrijver
Bij de korte afschrijver geleidt een voetje het gereedschap langs 

de geplakte baan en krast een pennetje de overlappende baan in, 

exact op de plaats van de naad.

•  Snij eerst de andere lange zijde van de tweede baan schoon met 

de Forbo Trimmer of met een mes langs een stalen rij.

•  Leg vervolgens de tweede baan met een overlap van circa 1,5 cm 

(fabriekskant) op de reeds geplakte baan.

•  Maak de kopse kanten van de tweede baan pas.

•  Verlijm en wals de baan.

•  Schrijf de naad af met de korte afschrijver. Stel de afschrijver niet té 

strak af omdat linoleum iets kan uitzetten in de breedterichting.     

•  Snij de naad arm af met een haakmes.

•  Wals het geheel nogmaals en besteed extra aandacht aan de 

naad en de kopse kanten.

 

Werk in de nat te lijm, in verband me t 
voldoende kleefkracht bij de naad.

Verwerk lange banen eventuee l in twee de len.

Houd de korte afschrijver lijmvrij!

Tip: Door he t voe tje aan een kant ie ts af 
te schuinen schraapt de afschrijver 

minder lijm weg bij de naad.

Wanneer er borders (kantstroken) in de vloer worden gesneden en 

er niet wordt gelast, is het ook belangrijk dat de naden strak zijn en 

goed sluiten.

Het aanbrengen van Borders
Breng stroken in contrasterende kleuren aan vóórdat het eigenlijke 

banenmateriaal wordt verwerkt:

• Snij de stroken met behulp van een metalen rij, de Forbo Trimmer 

of een strokensnijder.

• Verbind eventuele meerdere stroken met schildersplakband aan 

elkaar. Denk eraan dat de kanten arm gesneden zijn.

•  Bepaal met een spatlijn waar het randpatroon moet komen. 

•  Leg de stroken ± 2 cm terug over de spatlijn, schrijf de stroken 

rondom af tegen de wand met de lange afschrijver en maak ze pas.

•  Breng lijm aan binnen de spatlijnen (of maak potloodlijnen) en leg 

de stroken in het lijmbed.

• Wals de stroken en verwijder overtollige lijm langs de zijkanten.

•  Breng nu de eigenlijke vloerbedekking aan, verlijm en wals het en 

maak daarna de naden tussen de banen en het randpatroon pas 

met de korte afschrijver. Wals het geheel nogmaals goed aan.

Bij smalle stroken tegen de wand kan 
de korte afschrijver contra worden 

afgeste ld, zodat er minder ruimte nodig is 
om de naad in te krassen. 



De bouwtijd van een project wordt 

tegenwoordig steeds korter. Gevolg 

hiervan is dat er meer mensen tege-

lijkertijd op de bouwplaats aanwezig 

zijn. Ook na het installeren van de 

vloer is er vaak nog veel bouwverkeer.

Om de kans op schade en bijbehorende 

kosten, veroorzaakt door derden, te ver-

kleinen kan het noodzakelijk zijn de vloer 

tijdelijk af te dekken. Hierdoor ziet de vloer 

er ook bij de oplevering nog netjes uit en 

kan deze na een eenvoudige, neutrale 

bouwreiniging direct in gebruik worden 

genomen. Let er op dat er geen vocht on-

der het afdekmateriaal kan komen. 

Het afdekmateriaal dient van voldoende 

kwaliteit te zijn zodat het de vloer ook 

daadwerkelijk kan beschermen en na ver-

wijdering geen sporen op de vloer achter-

laat. 

Meer informatie en de juiste materialen 

kunt u vinden op www.easydek.nl

eeuWige roem

afdekmateriaal

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: 075 647 78 80
Fax: 075 628 37 71
www.forbo-flooring.nl
Eindredactie:
Michelle van der Wel
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

Vermeldt u hierbij of u meesterwerk per post of digitaal wilt ontvangen. 

Ook kunt u zich aanmelden via onze site: 

www.forbo-flooring.nl/Project-toepassingen/Techniek-Opleiding/MeesterWerk

Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden.

Deze keer tonen wij het Emma Kinderzie-

kenhuis te Amsterdam. Erkamp project-

service bv uit Heiloo voert hier een pro-

ject uit in 4 fases, verdeeld over 4 jaar. Het 

speelveld, gemaakt van Marmoleum, zal 

veel kinderen doen vergeten dat ze in een 

ziekenhuis zijn. Stoffeerders Fred, Chris en 

Edwin hebben de vloer samengesteld uit 

zelf gesneden decoraties en met de aqua-

jet techniek gesneden decoraties. Door-

dat het vloerontwerp perfect aansluit bij 

de inrichting van de ruimte is er met re-

latief simpele vormen een speelse, maar 

toch functionele vloer gecreëerd. Knap 

staaltje werk! De stoffeerders ontvangen 

de unieke Forbo sporttas.

Kampioenschap Woningstofferen 

Op maandag 9 en dinsdag 10 april jl. is het 

Nederlands Kampioenschap Woningstof-

feren gehouden op de vakdagen Parket & 

Woninginrichter te Gorinchem.

Een onderdeel van het kampioenschap 

was het installeren van Marmoleum  

Striato waarin een logo gesneden moest 

worden en decoratieve lasdraden moes-

ten worden aangebracht. Deze materia-

len werden door Forbo gesponsord. 

Ron Gerrets, manager Techniek & Oplei-

ding bij Forbo-Flooring, was jurylid voor 

het onderdeel linoleum installeren.

Zzp’er Ronald Steenman won de prijs 

van Forbo voor beste linoleum legger. 

Ronald gefeliciteerd!


