HydroPlus Handleiding

BerryAlloc HydroPlus
Waterbestendig laminaat
OCEAN – OCEAN V4 – OCEAN LUXE – ETERNITY – ETERNITY LONG

1. Wat is HydroPlus en hoe werkt het?
De BERRYALLOC HYDROPLUS technologie voor laminaat is door BerryAlloc ingenieurs ontwikkeld in 2008, en
resulteerde in de lancering van de EERSTE waterbestendige laminaatvloer op de markt, de Riviera collectie. Al meer dan
10 jaar heeft BerryAlloc ervaring met de toepassing van deze uitzonderlijke technologie, die zeer betrouwbaar en efficiënt
is.
Het oppervlak van een geïnstalleerde vloer is 100% waterbestendig* dankzij :



Een zeer sterk LOC-SYSTEEM dat geen water in de voegen doorlaat.



De WATERAFSTOTENDE HYDROPLUS COATING die in de Loc van de
plank wordt aangebracht en het laminaat waterbestendig maakt. Het
bovenoppervlak van een laminaatplank is op zich al waterbestendig, en
zal nooit vloeistoffen absorberen. De HydroPlus coating is geen was of
olie, maar een zeer efficiënte hydrofobe beschermlaag, die het BerryAlloc
laminaat met of zonder V-groef volledig afschermt tegen water.



De afwerking met HYDROPLUS ACCESSOIRES die de zijkanten van de
vloer beschermen, en de overgangen waar de vloer onderbroken is.

* Wat is bedoeld met waterbestendig, en is dat hetzelfde als waterproof?
Een waterbestendige vloer is minstens 24u bestand tegen water. Binnen die tijdspanne moet
gemorst water wel opgedweild worden.
Een waterproof vloer is een vloer die niet door water aangetast kan worden omdat het materiaal
waaruit hij gemaakt is helemaal geen water kan absorberen.
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2. Hoe weten we dat BerryAlloc laminaatvloeren echt waterbestendig zijn?
HydroPlus vloeren worden na de productie getest in ons labo, er zijn twee testen die we uitvoeren :

Test 1 : Een test met een cilinder die gevuld is met water (Nalfa surface water
test). De cilinder wordt gemonteerd op de voegen van het laminaat, en
gedurende 24u kijkt men in hoeverre het water via de voegen in het laminaat
kan dringen.

Test 2 : Een sponstest, waarbij natte sponzen op de voegen van een
geïnstalleerde vloer gelegd worden gedurende 24u.

Na 24u verandert het HydroPlus laminaat niet. Bij niet-behandelde planken zal na 24 uur al waterschade merkbaar zijn
zoals opstekende voegen.
Daarom raden we aan om gemorst water binnen de 24u op te nemen.
De beide tests zijn altijd succesvol en tonen aan dat de BerryAlloc HydroPlus vloeren tot de beste waterbestendige
houten vloeren op de markt behoren.

3. Waar mag ik mijn HydroPlus laminaatvloer plaatsen?
HydroPlus vloeren zijn geschikt voor installatie in alle ruimtes met een tijdelijk verhoogde vochtigheid zoals
badkamers, keukens, inkomhallen,… of in elke andere kamer waar u een extra bescherming wil van uw vloer. Ze zijn
niet geschikt voor ruimtes met een permanente hoge vochtigheid zoals sauna’s, noch voor gebruik buitenshuis.

4. Hoe plaats ik HydroPlus laminaat?
BerryAlloc HydroPlus vloeren zijn zeer gemakkelijk te plaatsen, de installatie verloopt ongeveer hetzelfde als bij nietwaterbestendige BerryAlloc laminaatvloeren.
De planken zijn tijdens het productieproces al behandeld met de HydroPlus coating, en zijn bijgevolg meteen klaar om
te plaatsen wanneer je de verpakking opent!
Het belangrijkste onderdeel van de plaatsing is de afwerking : de randen van het laminaat tegen muren,
uitzettingsprofielen, badranden,… moeten op een correcte wijze afgedicht worden, zodat het laminaat nog steeds kan
bewegen. Deze afwerking moet ervoor zorgen dat er geen water in contact kan komen met de onderkant van de
laminaatvloer.
HydroPlus laminaat is geschikt voor plaatsing op vloerverwarming – lees hiervoor de BerryAlloc instructie voor
Installatie van laminaat met vloerverwarming/koeling.
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Plaatsing van een BerryAlloc HydroPlus laminaatvloer :


Onderlaag : De installatie begint met een BerryAlloc onderlaag met geïntegreerd
dampscherm. Gebruik de BerryAlloc Excellence Impact Plus of de Excellence Plus
onderlaag voor een optimaal resultaat (lees de BerryAlloc Onderlaaggids voor meer info).
Zelfs wanneer het laminaat waterbestendig is, is er een dampscherm nodig!


Plaats het laminaat zoals omschreven in de plaatsingsinstructies, met een
uitzettingsvoeg van 8-10mm. Leg geen laminaat onder (vaste) en zware objecten zoals een
badkuip, ingebouwde muurkasten,… Zware of vaste meubelen moeten geïnstalleerd
worden vóór de vloer geplaatst wordt.


Werk af met een HydroPlus Set : de set bevat een Fillertwine (voegenband),
HydroPlus Skirting Strip (plint beschermstrip), HydroPlus Sealant (voegenkit) en
HydroPlus Glue (lijm).

Met een HydroPlus Set werk je 10lm af, in 4 stappen :

Stap 1 : Plaats een BerryAlloc Fillertwine voegenband
in de uitzettingsvoeg (8-10mm). De voegenband zorgt
ervoor dat het laminaat nog kan uitzetten/krimpen.
Gebruik ook een Fillertwine in de uitzettingsvoeg onder
vloerprofielen zoals T-profielen, enkele overgangen,…
 PRO TIP : Vul de uitzettingsvoeg nooit volledig met een
voegenkit. Een voegenkit is niet voldoende elastisch
om de uitzetting/krimp van het laminaat op te vangen.
Dankzij de speciaal hiervoor ontworpen Fillertwine kan
het laminaat nog vrij bewegen.

Stap 2 : Gebruik de HydroPlus Sealant bovenop de
Fillertwine. De Sealant moet zowel de muur als het
laminaat raken en zo de uitzettingsvoeg volledig
afdichten.
Bij vloerprofielen gebruik je de voegenkit ook bovenop
de Fillertwine voor je het vloerprofiel plaatst, om te
voorkomen dat er water binnendringt via het
vloerprofiel.
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Stap 3 : Kleef met behulp van de zelfklevende band de
HydroPlus Strip aan de basis van de plint. De strip zal
de basis van de plint tegen water beschermen, terwijl
het laminaat eronder nog steeds vrij kan bewegen.

Stap 4 : Bevestig de plint aan de muur met de
BerryAlloc Glue lijm.
 PRO TIP : Gebruik na de installatie van een plint of
profiel geen voegenkit om het profiel/de plint af te
dichten. Het laminaat moet vrij kunnen uitzetten en/of
krimpen onder de accessoires door.

5. Hoe een HydroPlus vloer onderhouden?

HydroPlus laminaatvloeren hebben exact dezelfde onderhoudsinstructies
als de gewone BerryAlloc laminaatvloeren.
Reinig het HydroPlus laminaat met de BerryAlloc Laminaatreiniger zoals
omschreven in de Onderhoudsinstructies.

6. WAAROM voor een BerryAlloc HydroPlus laminaatvloer kiezen?












Diepe en ultra matte structuren, en v-groeven voor een echte parketlook
Zeer hoge slijtvastheid en krasbestendigheid
Betrouwbare HydroPlus technologie sinds 2008
Laminaat is 100% kleurstabiel : geen verkleuring door zonlicht, water,…
Hoge chemische resistentie : geen vlekken van wijn, koffie, verf, rubber,…
Eenvoudige reiniging
Laminaat is gemaakt op basis van hout en zorgt voor een warme sfeer
Gemakkelijk te plaatsen : geef uw badkamer in slechts enkele uren een volledige make-over, en wandel
meteen na de installatie over uw nieuwe vloer!
Hoge dimensionele stabiliteit
Zeer lage VOC emissiewaarden : voldoet aan de Franse A+ voorschriften, de Duitse AgBB norm en de
Belgische voorschriften
Certificaten : PEFC en ISO 9001
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