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Pure is geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen zoals winkels, hotels, etc.
Om een perfect resultaat te verkrijgen, raden we aan de installatie instructies nauwgezet te volgen.

1. VOORBEREIDING
VERVOER EN OPSLAG

48h

Verplaats je vloer zorgvuldig op een plat oppervlak. Planken moeten altijd worden
opgeslagen en getransporteerd in hun verpakking, in smalle nette hoopjes van maximum
5 dozen hoog. Het is aangeraden om de dozen niet op de korte kant te plaatsen want dit
kan schadelijk zijn voor het kliksysteem.

18-25°C

Het is belangrijk de planken 48 uur op voorhand op te slaan op kamertemperatuur
voor de installatie. Zorg ervoor dat de planken uitgespreid zijn zodat ze allemaal de
kans hebben om zich aan te passen. Deze temperatuur moet aangehouden worden
gedurende de hele installatie en minstens 24 uur na de installatie.
Opslag: Pure moet binnen opgeslagen worden.

✓ clean
✓ dry
✓ even
✓ hard

GEREEDSCHAP
Breekmes, zaag of guillotine, potlood, T-vormige lat, (plooi)meter en afstandhouders.
Voor installatie van plinten of profielen: boor

ONDERVLOER
Zorgvuldige voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor een uitstekend resultaat.
Ruwheid of oneffenheden in de vloer kunnen doorheen de vloer zichtbaar worden, met
als resultaat een oneffen oppervlak. Hierdoor kan meer slijtage ontstaan op de hogere
gedeeltes of verzakking bij lagere gedeeltes.
Verwijder alle resten van pleister, verf, lijm, olie, vetten, etc. De ondervloer moet proper,
vlak, droog en stabiel zijn. Verwijder alle vloerbekledingen in textiel (zoals tapijt, naaldvilt,
etc.) verwijder alle overblijvend vuil (inclusief nagels) en stofzuig de bodem.
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Pure kan geïnstalleerd worden bovenop beton, tegels, hout en de meeste bestaande
harde vloerbekledingen op voorwaarde dat de ondervloer effen, droog en proper is. Het
is niet geschikt voor plaatsing op zachte vloerbedekkingen, zoals tapijt, cushion vinyl of
kurk, tenzij de ondervloer als onderlaag fungeert en aan de voorschriften voldoet.

max. 3 mm
1 meter
max. 2 mm
20 cm

Alhoewel Pure ongevoelig is voor vocht, moet de ondervloer gecontroleerd worden op
vochtproblemen. Breng indien er vocht is een water resistent membraan aan vooraleer
over te gaan tot installatie. Overmatig vocht kan leiden tot schimmelvorming.
Afhankelijk van je ondervloer, kan een vochtbarrière, dampscherm noodzakelijk zijn.
Wanneer onze Dreamtec+ op de juiste manier geïnstalleerd is met aluminium plakband
doet het dienst als dampscherm.
Zorg ervoor dat het niveauverschil van het vloeroppervlak maximum 3 mm per m is
en hoogstens 2 mm per 20 cm. Indien het opgegeven verschil wordt overschreden,
dan moet de ondervloer worden genivelleerd met een geschikt vulmiddel of een
nivelleringsproduct. Controleer ook of er een afdichtingsmiddel nodig is.
Bent u niet zeker over de kwaliteit of de geschiktheid van uw ondervloer voor de installatie
van Pure, neem dan contact op met uw dealer, die u graag verder zal helpen.
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Vloerverwarming en koeling

max.
27°C

Vloerverwarming is ook mogelijk, op voorwaarde dat de temperatuur niet boven de
27°C gaat. Enkel vloerverwarming systemen met verwarmingselementen – warm water
of elektrisch – ingebed in de vloer zijn geschikt. Verwarmingsfilms of andere systemen
die geplaatst worden op de dekvloer of de ondervloer zijn niet geschikt.
Schakel de vloerverwarming uit of verminder de vloerverwarmingstemperatuur tot 15°C,
48 uur voor de installatie en tijdens de installatie. Verhoog, 24 uur na de installatie, de
ondervloerverwarming geleidelijk met 5°C per dag, tot een maximum vloertemperatuur
van 27°C. Met elektrische vloerverwarming raden we aan niet boven de 60W/m2 te gaan.
De ondervloer (oppervlak) van de vloerverwarming moet hard zijn.
Vloerkoeling gebruikt dezelfde systematiek als indirecte vloerverwarminssystemen. Het
is belangrijk dat deze systemen geavanceerd genoeg zijn om condensatie onder de vloer
te vermijden. Anders is schimmelvorming mogelijk. Indien het systeem geavanceerd
genoeg is, kan het zonder twijfel geïnstalleerd worden in combinatie met onze vloeren.

Voorbereiding van een ondervloer in beton/chape
Cement
<3% CM
CaSo4
<0,5% CM

Laat nieuw beton voldoende uitdrogen. Het vochtgehalte van de ondervloer moet lager
zijn dan 75 RH bij min. 20 °C. Max. 3% CM bij cement en 0.5% bij anhydriet. In geval van
vloerverwarming, moet het vochtgehalte altijd lager zijn dan 1.8 CM% en 0.3 CM% bij
anhydriet.
Noteer altijd de resultaten van uw vochtopmetingen en bewaar deze.
Herstel oneffenheden in het oppervlak met een geschikt herstelmiddel en controleer of
er een primer of een afdichtingsmiddel nodig is. Reinig daarna de ondervloer met de
stofzuiger om alle vuil te verwijderen.

Voorbereiding bij een ondervloer in tegels

6mm
mm

MOISTURE
METER

Controleer de ondervloer op vochtproblemen.
Clicks not on top
of old tile
e joints

Plaats nooit de voegen van de Pure vloer parallel op de voegen
van de onderliggende tegelvloer.
Het is niet nodig de voegen van een keramische tegelondergrond op te vullen wanneer
deze niet breder zijn dan 6mm.
Wanneer u Pure op een tegelondergrond plaatst, raden wij aan de Dreamtec+ onderlaag
te gebruiken, om kleine oneffenheden op te vangen en voor extra geluidsisolatie.

Voorbereiding bij een ondervloer in hout
Controleer de vloer op een eventuele insectenplaag.
Zorg er voor dat de ondervloer vlak is en nagel losse delen vast.
Zorg ervoor dat de houten ondervloer altijd geventileerd is.

ONDERLAAG
We raden aan de BerryAlloc LVT onderlaag (Dreamtec+) te gebruiken om de doorgangsen stapgeluiden te verminderen. Andere onderlagen kunnen gebruikt worden wanneer
ze een dikte van maximum 1.5mm en een druksterkte van meer dan 400 kPa hebben. We
garanderen geen akoestische en isolatie eigenschappen met onderlagen van derden.
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2. VOORZORGSMAATREGELEN
Pure is niet geschikt voor gebruik buitenshuis of veranda’s/wintertuinen. Zorg ervoor dat
de temperatuur steeds hoger dan 5°C is, idealiter tussen 18 en 25°C.
Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht (direct betekent zonder een glas of
ruit barrière). Wanneer de nodige uitzettingsvoegen zijn aangebracht en de temperatuur
binnen de temperatuurgrenzen wordt gehouden, kan Pure voor grote ramen worden
geïnstalleerd. Elk type vloerbedekking is onderhevig aan verkleuring na langdurige
blootstelling aan zonlicht. Bescherm uw vloer door gordijnen en zonweringen te
gebruiken.
Batch number
er

3. INSTALLATIE

Controleer bij optimale lichtomstandigheden alle planken op visuele defecten voor en
tijdens de installatie. Planken met gebreken mogen niet worden gebruikt. Let er op om
de panelen van verschillende dozen met elkaar te mengen om kleurschakeringen te
minimaliseren. Dit draagt bij aan een natuurlijke look van de vloer.
Pure kan niet gebruikt worden in plaatsen met een waterafvoer, ingewerkt in het vloeroppervlak.
Voor tegels: gebruik voor elke installatie slechts één en hetzelfde productiebatchnummer.
Voor planken en tegels: bewaar het productiebatchnummer (zichtbaar op de doos),
samen met uw bestelbon/factuur.

Controleer of de vloerplanken geen zichtbare gebreken vertonen vooraleer ze te installeren.
Pure moet zwevend geïnstalleerd worden. De vloer moet zich in alle richtingen kunnen bewegen en moet voldoende afstand hebben tussen alle muren en andere vaste elementen. Pure mag niet worden vastgeschroefd of
vastgenageld aan de ondervloer.
De installatie van de vloer moet de laatste stap zijn in een project. Uitzonderlijk zware stukken, zoals keukenkasten,
open haarden, systeemwanden, etc. mogen niet op de vloer worden geïnstalleerd, zodat het uitzettingsvermogen
van de vloer niet belemmerd wordt.

>5 cm
Min. width
idth
planks: 5 cm
c

8mm

>5 cm

Meet de kamer nauwgezet om een evenwichtige verdeling te bekomen. Het opmeten maakt het mogelijk te bepalen of de eerste rij moet worden verzaagd. De eerste en de laatste rij moeten minstens 5 cm breed zijn.
Indien de breedte van de eerste rij panelen niet moet worden ingekort, verwijder dan de klikelementen op de kant
die naar de muur is gericht.
Het is belangrijk steeds een uitzettingsvoeg te voorzien tussen de vloer en de muren en ook rond steunpalen,
buizen, drempels, etc. Deze uitzettingsvoeg moet minstens 8mm zijn en neemt toe met 1mm vanaf de geïnstalleerde vloer groter is dan 8 meter (bijvoorbeeld: wanneer de ruimte 15x15m meet, moet de uitzettingsvoeg 15mm
zijn). De expansievoeg mag maximum 15mm zijn.
1

2

3
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De grootste aangeraden installatieruimte is afhankelijk van de temperatuur van de ruimte.
- 5-25°C (Verwarming, Ventilatie & Airconditioning): 30x30m
- 5-40°C (normaal):15x15m
- 5-70°C (extreem): 5x5m

witthout profile
wi

1

Een expansieprofiel moet gebruikt worden wanneer de ruimte groter is dan aangeraden
voor de temperatuur van de ruimte. In het algemeen is het niet nodig een uitzettingsprofiel
in deuropeningen te gebruiken wanneer de uitzettingsvoegen worden gerespecteerd en
de kamertemperatuur gelijk is, tenzij in een van beide kamers vloerverwarming/-koeling
wordt gebruikt. Zorg ervoor dat de vloer te allen tijde zwevend blij .
In commerciële toepassingen adviseren wij het gebruik van
metalen BerryAlloc-profielen.
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Gebruik geen hamer om de planken in elkaar te plaatsen.
Snij de planken met een Stanleymes, de decorzijde naar boven.

PLANKEN
8 mm

1

≥30
0 cm

2

≥30
0 cm
3

8 mm
m
4

Let er altijd op dat de korte voegen minimum 30 cm ( = 3 clickelementen) gespreid zitten bij het starten van de
volgende rij. Gebruik het resterend stuk van de vorige zij als eerste stuk van de volgende rij, op voorwaarde dat het
stuk minstens 30 cm lang is. Om een aansluiting te vinden met de verbindingselementen van de vorige rij, kan het
noodzakelijk zijn om een extra stuk van het resterend stuk af te snijden.
Pure planken kunnen in verschillende
patronen worden geïnstalleerd.

TEGELS
First click
short side,
then long side
of your tile

8 mm
8 mm
m

1

≥20 cm

2

≥20 cm
3

4

Let er altijd op dat de korte eindvoegen minimum 20 cm (=2 clickelementen) gespreid zitten bij het starten van de
volgende rij. Gebruik het resterend stuk van de vorige rij als eerste stuk van de volgende rij, op voorwaarde dat het
stuk minstens 20 cm lang is. Om een aansluiting te vinden met de verbindingselementen van de vorige rij, kan het
noodzakelijk zijn om een extra stuk van het resterend stuk af te snijden. Indien de afmetingen van de ruimte het
noodzakelijk maakt stukken kleiner dan 20 cm te gebruiken om je vloer te installeren, moeten de stukken gelijmd
worden in het kliksysteem. De tegels mogen nooit aan de ondervloer vastgelijmd worden want dit verstoort de
uitzetting van de zwevende vloer.
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De klikelementen van de nieuwe rij moeten precies
in het midden van twee verbindingselementen van
de vorige rij worden gepositioneerd. Verbind vanaf
de tweede rij altijd eerst de korte zijde en dan de
lange zijde.

Om de laatste rij te installeren, positioneer een los
panel precies bovenop het laatst gelegde. Plaats
een ander paneel ondersteboven tegen de muur en
markeer het paneel eronder. Snij het gemarkeerde
paneel op de gewenste afmeting en leg het op zijn
plaats. Deze methode moet worden herhaald voor
elk panel tot de laatste rij klaar is.
Voor deuromlijstingen, leg een paneel met de
bovenkant naar onder naast de deuromlijsting. Snij
de plank af en schuif deze onder de deuromlijsting.
Zorg ervoor dat de deuromlijsting niet op de vloer
steunt.

4. AFWERKING
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Gebruik Pure accessoires voor een perfect resultaat. Om de zwevende vloer de
mogelijkheid te geven te bewegen raden wij het bevestigen van alle accessoires op
de vloer af. Maak plinten nooit direct op de geïnstalleerde vloer vast. Permanente
afdichtingsmiddelen (silicone), mogen nooit gebruikt worden om de opening
tussen de vloer en de plinten of profielen af te dichten. Uitzettingsvoegen aan vaste
elementen zoals deuromlijstingen, leidingen voor de verwarming enz, mogen nooit
volledig afgedicht worden met een elastisch vulmiddel. Om expansievoegen te
vullen dient u steeds filler twine te gebruiken. Profielen, deurstops ea, mogen niet
vastgeschroefd worden door de vloer in de ondervloer. Pure plinten hebben een MDFkern met een CV-omwikkeling, waardoor de onderkant waterbestendig is. Om ze
volledig waterbestendig af te werken, sluit de verticale randen/uiteinden af met een
waterbestendige lijm of kit.

5. ONDERHOUD
Denk er aan om enkele planken te bewaren voor eventuele toekomstige herstellingen.

DEURMATTEN
Om uw vloer in optimale conditie te houden en om vuil en steentjes op uw vloer te
vermijden, is het belangrijk om voor alle ingangen vloermatten te leggen die geen
rubberlaag aan de onderkant hebben. Vloermatten zullen vermijden dat schurende
deeltjes via de schoenen op de vloer komen en dit zal schade beperken. Gebruik geen
matten met rubberen achterkant, want langdurig contact met rubber kan permanente
verkleuring veroorzaken. Leg geen deurmat op een natte vloer.
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Type ‘w’softwheel

felt pads
fe

Meubels, fitnesstoestellen, … moeten worden voorzien van zachte, niet-rubberen zwenkwieltjes of pootjes om
een permanente beschadiging van uw vloer te vermijden. Gebruik een geschikte bureaumat onder rollende
bureaustoelen.
Gebruik zachte vilten beschermingspads voor zaken die rubber bevatten, zoals stoelpoten, meubelpoten,
fitnesstoestellen enz. Gebruik witte viltjes, gekleurd vilt kan vlekken veroorzaken.

REINIGING
Eerste reiniging
Verwijder eerst alle vuil en stof van de vloer met een borstel of een stofzuiger. Reinig
de vloer vervolgens met water en een neutraal schoonmaakproduct. Doe dit minstens
tweemaal en tot het water proper blijft. We raden aan de BerryAlloc reinigingsproducten
voor vinylplanken te gebruiken. Alle andere schoonmaakproducten kunnen stoffen
bevatten die het vloeroppervlak kunnen beschadigen. Door de coating van de toplaag
is een speciale behandeling na installatie niet nodig.

Instructies voor regelmatige reiniging

HO

Stofzuig of gebruik een vochtige dweil. Gebruik indien nodig een mix van proper
water en een pH-neutrale detergent of huishoudproduct. We raden aan de BerryAlloc
reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken aangezien andere producten uw
oppervlak kunnen beschadigen. Laat geen plas water op de vloer staan. Spoel uw vloer
grondig en dweil overtollig water op.
Nota: de vloer kan gladder worden wanneer hij vochtig is. Vlekken, markeringen en
gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden.
Gebruik geen chloorhoudende oplosmiddelen. Gebruik nooit was of vernislakken.
Gebruik nooit onderhoudsproducten die was of vernislak bevatten. Reinig de vloer niet
met stoomproducten (bijv. stoomdweil).

6. INFO EN VOORWAARDEN BETREFFENDE GARANTIE
De garantie is enkel geldig wanneer de installatiegids nauwkeurig gevolgd werd. Meer informatie over de garantie
kan gevonden worden in het ‘Garantiedocument’ van Pure op de website (www.berryalloc.com).

7. JURIDISCHE INFORMATIE
Dit document bevat de algemene installatie-instructies, gebaseerd op de meest recente beschikbare informatieve.
Voor het beste resultaat en de geldigheid van de garantie moeten deze instructies nauwgezet worden gevolgd.
Dit document vervangt alle voorgaande versies en is geldig tot nader order. Deze informatie geeft de technische
kennis weer op het moment van produceren/publiceren en kan op elk ogenblik worden gewijzigd, vervolledigd of
vervangen. De versie die gevolgd moet worden is diegene die geldig is op het moment van installatie. Check de
laatste updates op www.berryalloc.com
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