Leginstructie zwevend leggen:
Op een gladde egale tegel, houten of cementendekvloer de folie uitrollen en naden
overlappen met overlapflap of anders de naden dichtplakken met tape.
Folie aan de wanden iets op laten staan.
Optie:
Eventueel groene platen op maat snijden en hierop leggen
Dan beginnen met het leggen van de planken.
Eerste richtplank/rij aan de muur is belangrijkste. Extreem gezegd, wordt deze
scheef gelegd dan ligt de rest die eraan vast komt ook scheef.
Met spiesjes of hulpblokjes 1,5 cm van alle muren af leggen.
Deze eerste rij planken op maat zagen en passen, met hulp van potlood lijn of
gespannen draad zoveel mogelijk recht leggen (ieder muur is wat scheef).
Kopse naden van de planken moeten minimaal 40 cm verschillen van de rij ervoor.

Gelegd hout is geaccepteerd hout, indien er aan de planken iets mankeert kunnen ze
onbewerkt/ongelegd en ongezaagd omgeruild worden.
Planken kunnen iets aangetikt worden op de vorige rij door ze met een klein stukje
vloerdeel en een hamer aan te tikken. Dus niet op de mes of groef zelf slaan want
dan sla je het profiel kapot waardoor de planken erna niet meer passen.
Wanneer de hele vloer gelegd is haalt u de hulpblokjes/spiesjes eruit om vervolgens
de parketveren tussen de muur en vloer aan te brengen.
Als de vloer helemaal gelegd is kunt u deze licht naschuren, stof en vuil verwijderen
en met de nabehandeling van de delen beginnen volgens de bijgeleverde instructies.
De muren eventueel afdekken tegen spetteren van olie (met name donker gekleurde
olie). Lees de instructie op de verpakkingen of bijgeleverde werkbeschrijving.
Plinten kunnen het beste buiten of in een schuur worden ingeolied of gelakt en
daarna pas gezaagd en aangebracht worden op de vloer. Dit heeft als voordeel dat
je dan niet meer met een product dicht langs de muren komt.
Fairwood aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig gevolg dat direct of indirect
voortvloeit uit deze leginstructie.

