• Het vochtpercentage van de cementdekvloer mag voor het leggen van een houten vloer
niet hoger zijn dan 1,5 %. Bij een anhydriet vloer mag dit vochtpercentage niet hoger
zijn dan 0,3 %.
• De houten vloerdelen moeten ten minste 48 uur in gesloten verpakking in het vertrek
kunnen acclimatiseren.
• Schakel de verwarmingsinstallatie twee dagen voor het aanbrengen van de houten vloer
uit. Bij het leggen van de vloer mag de kamertemperatuur echter niet onder
de 18 graden zijn.
• Bij het zwevend leggen vloer wordt een geperforeerde onderlaag geadviseerd en
bij het verlijmen dient een hiervoor geschikte watervrije lijm te worden toegepast.
Raadpleeg hiervoor uw lijmleverancier.
• Als de houten vloer is gelegd kan de vloerverwarming in bedrijf worden gesteld volgens
het voorgeschreven stookprotocol.
• De eerste dag stelt u de watertemperatuur in op 20 graden Celsius. Hierna mag
de watertemperatuur elke 24 uur met maximaal 5 graden  worden verhoogd.
De instroomtemperatuur van het water mag niet boven de 45 graden  komen en
de vloertemperatuur mag maximaal 25 graden  bedragen. Let op! Ditzelfde geldt
ook onder meubels, tapijten en bij verwarmingsbuizen.
• Bij het uitschakelen van de installatie moet de procedure in omgekeerde volgorde
worden gevolgd. Advies: om temperatuurschommelingen zoveel mogelijk te voorkomen
is het niet aan te raden de thermostaat s`avonds laag en s`morgens weer hoog te zetten.
• De beste conditie voor een houten vloer is een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40%
en 60%. Bij een lagere relatieve luchtvochtigheid kan krimp ontstaan en is het gebruik
van een luchtbevochtiger noodzakelijk.
Beuken, Essen, Maple en Jatoba zijn nerveuze houtsoorten die in combinatie met
vloerverwarming worden afgeraden. De Solidfloor garantie is niet van toepassing
wanneer deze houtsoorten in combinatie met vloerverwarming worden gelegd.
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Let op:
Een houten vloer mag niet worden aangebracht op vloerverwarmingssystemen die vóór 1990
geïnstalleerd zijn. Deze systemen produceren over het algemeen te hoge temperaturen.
Zorg ervoor dat u er zeker van bent dat uw vloerverwarmingssysteem geschikt is voor het gebruik
in combinatie met houten vloeren.

