
INSTRUCTIES FLOORS SMALL

Roxer, hoe werkt 
dat? Zo plaats je 
een roxer vloer in 
small.

Lees deze instructies  
aandachtig voor je begint
Een Roxer vloer plaatsen is heel eenvoudig. Toch zijn er een 
aantal aandachtspunten die we je graag meegeven voor je 
begint. Een goed voorbereid plaatser is er twee waard, toch? 
Dat dachten wij ook.

Wat heb je nodig?
Om een Roxer vloer te plaatsen, heb je alleen een aantal heel 
eenvoudige hulpmiddelen nodig: een breekmes, een potlood, 
een meetlat, een stofzuiger of borstel  afstandsblokjes en Roxer 
ondervloer. Meer niet!

Stap 1 
De voorbereiding
• Een Roxer vloer écht juist plaatsen begint al twee dagen 

voor de plaatsing. Geen nood: je hoeft er zelf nog niet veel 
voor te doen. Zorg er gewoon voor dat de planken of tegels 
voor het plaatsen al kunnen wennen aan de temperatuur en 
omstandigheden in de ruimte. Leg de originele verpakkingen 
minstens 48 uur lang ongeopend en horizontaal in de ruimte 
waar je de vloer gaat plaatsen.

• Bewaar de vloer niet rechtstreeks op een betonnen 
ondergrond en zorg voor voldoende luchtcirculatie. Voorzie 
voldoende ruimte tussen de dozen en bescherm de hoeken. 
Open de verpakking pas vlak voor het plaatsen om schade 
aan de vloer te voorkomen.

• Roxer vloeren hebben het graag knus, niet te droog en niet 
te vochtig. Zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte 
tussen 18 en 25° C ligt, en de relatieve luchtvochtigheid 
tussen 40 en 65%. Probeer tijdens het plaatsen en daarna 
dezelfde grenswaarden aan te houden. De temperatuur van 
de ondervloer hou je best op minstens 15° C. Dat is niet alleen 
goed voor de vloer, het is ook aangenaam voor de bewoners.

• Elke Roxer plank of tegel is anders. Lichte verschillen in kleur 
en structuur versterken de natuurlijke look van de vloer. Let 
er tijdens het plaatsen op dat je geen planken of tegels met 
exact hetzelfde patroon naast elkaar legt voor een stijlvol, 
natuurlijk resultaat.

• We controleren onze vloeren goed voor we ze verpakken, 
maar we raden je aan zelf ook alle planken en tegels nog eens 

na te kijken op schade voor je ze plaatst. Helaas kunnen we 
vloeren met defecten die al zichtbaar waren bij het openen 
van de verpakking en die al op maat zijn gezaagd of al 
geplaatst zijn, niet meer terugnemen.

• Let op de hoge puntbelastingen zodat het zweven van de 
vloer niet wordt belemmerd. 

De ondervloer
Om een Roxer vloer in formaat Small helemaal perfect te 
kunnen plaatsen, is het belangrijk dat de bestaande ondergrond 
in goede staat is en dat je de juiste ondervloer voorziet. We 
geven je alvast enkele punten mee waar je op kan letten om een 
perfect resultaat te garanderen.

De ondergrond voorbereiden:

• Oneffenheden in de ondergrond kunnen zich doorzetten in de 
nieuwe Roxer vloer. Om dat te vermijden, is het belangrijk dat 
de ondervloer glad en stofvrij is. We raden aan oneffenheden 
van meer dan drie millimeter per lopende meter op te schuren 
of glad te maken.

• Zitten er scheuren of gaten in de bestaande ondervloer? Die 
vul je best op met een snel uithardende polymeerpasta op 
cementbasis of iets gelijkwaardig.

• Zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van vuil, olie, lijmresten, 
tapijtnieten, verf- of pleisterdruppels en andere oneffenheden.

• Verwijder alle textiel vloerbedekkingen zoals tapijt en 
naaldvilten. Vast tapijt lijkt misschien een comfortabele 
ondervloer, maar een te zachte onderlaag kan ervoor zorgen 
dat de vloer wordt beschadigd bij gebruik.

• Je kan een Roxer vloer perfect op een bestaande vaste vloer 
zoals een linoleum- of PVC-vloer plaatsen. Vul in dat geval 
wel eerst de voegen tussen de tegels op met voegmiddel of 
pleister om het oppervlak glad te maken.

• Onze vloeren zijn volledig waterdicht. Toch is het 
bouwtechnisch geen goed idee ze te gebruiken als 
vochtscherm. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is 
voor je de Roxer vloer installeert. Wij zijn niet verantwoordelijk 
en geven geen garantie voor schade aan de vloer als gevolg 
van vochtgerelateerde problemen.

• Roxer planken en tegels zijn standaard geluidsisolerend. Nog 
completer isoleren kan enkel met gespecialiseerde materialen. 

Een ondervloer plaatsen: 

• Zorg dat de bestaande ondergrond aan alle voorwaarden uit 
bovenstaand lijstje voldoet en leg een ondervloer van goede 
kwaliteit (we raden het gebruik van de Roxer ondervloer aan) 
met voldoende drukdensiteit (minimum 200 kPa). Zo vermijd 
je dat de planken of tegels te veel doorzakken als je erover 
loopt. Tape de stroken ondervloer aan elkaar. 
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• Roxer vloeren zijn niet gevoelig voor water, maar om 
bouwbiologische redenen (lees: om schimmelgroei en 
onaangename geurtjes te vermijden) zijn de toegestane 
vochtgehaltes voor cementdekvloeren volgens de CM-
methode <2,0% CM (bij vloerverwarming <1,8% CM) en voor 
anhydrietdekvloeren <0,3% CM.

Vloerverwarming
Je kan alle Roxer vloeren perfect op vloerverwarming 
installeren. Zet de verwarming 24 uur voor, tijdens en 24 
uur na de installatie uit. Als je de verwarming 24 uur na het 
plaatsen van de vloer weer opstart, zorg er dan voor dat de 
temperatuur maximum 3° C verhoogt op 24 uur tijd. Zo kan de 
vloer telkens goed wennen aan de nieuwe temperatuur. Zet de 
vloertemperatuur niet hoger dan 27° C.

Stap 2 
De plaatsing
De richting van de installatie
• De richting waarin je de vloer legt kan een belangrijk verschil 

maken voor de look van de ruimte. Denk voor je begint te 
plaatsen na over hoe je de ruimte wil indelen, en wat een 
logische legrichting is.

• Meet voor je de vloer begint te plaatsen de lengte van de 
muur waar de kopse kanten van de planken of tegels komen. 
Zo kan je vooraf perfect inschatten hoeveel rijen je nodig hebt 
en hoe breed de laatste rij wordt. Als de laatste rij planken of 
tegels niet minstens vijf centimeter breed is, raden we aan 
ook de eerste rij planken of tegels bij te snijden, zodat de 
eerste en de laatste rij ongeveer even breed worden. Dat zorgt 
voor een mooie balans in de ruimte.

• Voorzie afstandsblokjes van tien millimeter en plaats ze 
tussen de muur en de vloer: om de 50 centimeter aan de 
lange kant van de planken en tegels, en aan de kopse kant van 
elke plank of tegel. Zo geef je de vloer wat extra ademruimte. 
Plaats ook afstandsblokjes op plaatsen waar vloeren van 
verschillende kamers bij elkaar komen, in smalle ruimtes en 
rond elk vast object op de vloer.

Plaatsingsinstructies

De eerste rij

1  Leg de eerste plank of tegel in de linkerhoek van de kamer 
(gezien vanuit de legrichting) met de tand van de kopse 
zijde en de tand van de langste zijde tegen de muur. Werk 
van links naar rechts. Gebruik afstandsblokjes van 10 
millimeter o de uitzetvoeg aan de muur vast te zetten.

2  Leg elke volgende plank of tegel het verlengde van 
de eerste plank of tegel. Dat is erg eenvoudig: klik de 

rechterplank of -tegel met de tand van de klikverbinding 
in de groef van de linkerplank of -tegel. Zorg ervoor 
dat elke plank of tegel perfect is uitgelijnd met de 
vorige voor je de volgende plank of tegel plaatst. 

3  De laatste plank of tegel zal je in de meeste gevallen 
moeten bijsnijden om de vloer perfect te doen passen. 
Ook bijsnijden is snel en eenvoudig: snij de plank of 
tegel gewoon af met een breekmes of gebruik een 
decoupeerzaag met een voldoende hard zaagmes. Vouw 
de plank of tegel over een rand en snij verder af.

TIP
meet de afstand tussen de muur 
en het oppervlak van de laatste 
volle plank of tegel en trek vijf 
tot tien millimeter van de meting 
voor het afstandsblokje.

De volgende rijen

4  Begin de volgende rij met het afgesneden stuk van de 
laatste plank of tegel van de eerste rij, als dit stuk minstens 
30 centimeter lang is. Zo niet, gebruik je best een stuk 
van een nieuwe plank of tegel om een mooi resultaat te 
garanderen. Zorg ervoor dat de kopse naden tussen de 
planken of tegels van de ene rij minstens 30 centimeter 
geschrankt zijn ten opzichte van de kopse naden van 
de volgende rij. Dat zorgt voor een natuurlijk resultaat.

5  Om de volgende plank of tegel vast te klikken, til je de 
vorige plank of tegel omhoog aan de kant die nog vrij is. 
Zorg ervoor dat de plank of tegel niet uit de groef van 
de vorige rij klikt. Klik de nieuwe plank of tegel met de 
kopse kant in de vorige plank of tegel. Nadat de kopse 
kanten van beide planken of tegels juist in elkaar zijn 
geklikt, kan je de plank of tegel met de tand van de lange 
zijde in de groef van de vorige rij schuiven. Als je voelt 
dat de lange zijde zich in de groef vasthecht, laat je de 
planken of tegels weer zakken tot op de ondervloer. 
Herhaal deze beweging bij elke volgende plank of tegel. 

6  Lijn de voegen uit door de planken voorzichtig in de lengte 
en in de breedte aan te tikken met een stootblok tot je 
geen open naden meer ziet. 

7  Voor uitsparingen voor verwarmingsbuizen boor je een 
gat met een diameter van ongeveer een centimeter 
groter dan de diameter van de buis. Snij een stuk 
uit de vloer, van de buitenkant van het gat naar de 
rand van de plank of tegel. Leg de vloer en breng het 
uitgesneden stuk opnieuw aan met Roxer lijm.

 
Plaats een overgangslijst bij alle deuropeningen.
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Geen droogtijden of ander gedoe: van zodra je klaar bent met leggen, 
kan je op de vloer lopen. Het enige dat je nog moet doen, is de 
afstandsblokjes aan de kanten verwijderen en de plinten met spijkers 
of schroeven aan de muur bevestigen. (Let op: bevestig de plinten 
nooit aan de vloer zelf.) Eens je plinten geplaatst zijn, is de vloer 
helemaal klaar!

Stap 3 
Schoonmaken  
& onderhoud
Bij Roxer maken we een duidelijk onderscheid tussen 
schoonmaken en onderhoud. Dankzij hun uitzonderlijke 
slijtage-eigenschappen hebben Roxer vloeren geen specifiek 
onderhoud nodig. Lichte slijtagesporen zijn onvermijdelijk, 
maar over het algemeen behouden de vloeren hun strakke look 
zonder speciale behandeling.

Uiteraard is het wél belangrijk dat de vloeren goed worden 
schoongemaakt. Je kan op een aantal dingen letten om de vloer 
zo lang mogelijk in topvorm te houden.

1  Preventieve maatregelen
 Om de vloer te beschermen, kan je verschillende dingen 

doen. Gebruik bijvoorbeeld een vloermat voor zones 
waar vaak wordt gelopen om de toplaag te beschermen, 
of behandel de vloer met een gepast reinigings- of 
onderhoudsproduct om hem te beschermen en af te 
werken. Zo hou je hem niet alleen stralend schoon, je 
werkt er ook eventuele variaties in glans mee weg. 

2  Schoonmaken na plaatsing
 Als je klaar bent met plaatsen, maak je de vloer best goed 

schoon met een PH-neutraal schoonmaakmiddel. Vermijd 
schurende schoonmaakmiddelen of meer agressieve 
oplosmiddelreinigers, zoals producten specifiek voor de 
badkamer, om de toplaag van de vloer te beschermen. 

3  Onderhoudsschoonmaken
 Een Roxer vloer schoonmaken na gebruik is net zo 

eenvoudig als bij elke andere vloer. Los oppervlaktevuil 
verwijder je eenvoudig met een droge bezem of stofzuiger 
met opzetstuk. Hardnekkig vuil verwijder je met hetzelfde 
PH-neutraal schoonmaakmiddel en een vochtige doek.

 Om de vloer in topvorm te houden, zijn er een aantal 
dingen waar je rekening mee kan houden. Dit zijn tips 
en instructies die ook gelden voor de meeste andere 
vloeren, maar omdat we bij roxer graag zo volledig 
mogelijk zijn, lijsten we ze nog even voor je op.

• Een roxer vloer mag nooit gewaxt of gepolijst worden.

• Vermijd schurende schoonmaakmiddelen, schuursponsjes, 
schuurpoeder of agressieve oplosmiddelreinigers, zoals producten 
specifiek voor de badkamer.

• Voorzie je meubels van de geschikte meubeldoppen of 
beschermviltjes op plekken waar ze in contact komen met de 
vloer. Hou er bij het verplaatsen van meubels rekening mee dat 
je ze niet over de vloer sleept en gebruik indien nodig geschikte 
verhuiskussens. 

• Voor meubels met wielen raden we aan voldoende brede wielen te 
voorzien die geschikt zijn voor harde vloeren. Voor bureaustoelen 
met wieltjes is het een goed idee een niet-vlekkende kunststof 
ondermat te voorzien om de vloer optimaal te beschermen.

• Voorzie de nodige beschermende vloermatten bij de ingang 
om vuil, zand en kiezels op te vangen. 

• Chemicaliën zoals oplosmiddelen, geneesmiddelen, 
ontsmettingsmiddelen, haarkleurstoffen, teer, vetten, oliën, 
inkt en geverfde rubberen materialen kunnen verkleuringen 
veroorzaken. Om dat te vermijden, kan je de plaatsen waar 
deze producten mogelijk in contact komen met je vloer best 
beschermen.

• Gloeiende sigarettenpeuken beschadigen het oppervlak  
van de vloer. 

• Rechtstreekse blootstelling aan de zon of intensief kunstlicht kan 
leiden tot verkleuringen. Dit kan je vermijden door gordijnen of 
jaloezieën voor het raam te hangen.

Niet zeker hoe je 
een roxer vloer 
best schoonmaakt 
of onderhoudt? 
Je roxer dealer helpt je met 
plezier verder.


