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Beste klant, beste installateur,

Wij danken u voor het kiezen van onze Silva Floors parketvloeren. 
Om u ten volle te laten genieten van onze kwaliteit van de vloeren 
nodigen wij u uit om onze leginstructies te volgen. Deze zal 
bijdragen tot een perfecte plaatsing en een mooi afgewerkt geheel.

HOUT IS EEN ‘LEVEND’ MATERIAAL:
Silva Floors is een natuurproduct en is daarom onderhevig aan 
klimaatverschillen. Zo krimpt het hout bij te droge lucht (vooral in 
de winter bij vriestemperaturen) en zet het hout uit bij een te hoge 
luchtvochtigheid. Deze natuurlijke werking houdt nooit op. Onze 
geselecteerde toplagen bestaan enkel uit gezaagde eik. Dit is een 
edel en ‘levend’ materiaal en vooral uniek. Geen enkele plank is 
hetzelfde dus zal elke plank van elkaar kleurverschil vertonen. 
Ook de texturen en tekeningen zijn steeds anders. De verschillen 
in houtnerf en noesten vergroten de charme van de houten vloer. 
Een voorbeeld staal van Silva Floors geldt enkel als referentie en 
kan afwijken van de geleverde parketvloer. Blootstelling aan direct 
zonlicht en UV zal kleurverschillen veroorzaken.

DE OMGEVING:
Het is normaal dat het hout uitzet en krimpt afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden zoals de vochtigheidsgraad en 
temperatuur. Het is noodzakelijk om de relatieve luchtvochtigheid 
tussen de 45% en de 60% te houden in de ruimtes waar de 
parketvloer geplaatst is. Deze waarden zijn ook voor de mens de 
ideale vochtigheidsomstandigheden.
Een relatieve luchtvochtigheid onder de 45% kan ernstige 
gevolgen veroorzaken zoals krimpen van het hout, barsten en 
loslaten van de toplaag of splitsen van de multiplex.
Wij raden u ten sterkste aan, zeker tijdens de wintermaanden 
de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur nauwlettend op 
te volgen. Plaats uit voorzorg steeds een luchtbevochtiger die 
deze waarden op peil houdt. Zeker wanneer er in de woning een 
ventilatiesysteem, vloerverwarming of een externe kachel aanwezig 
is. Silva Floors kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade 
aan de parketvloer veroorzaakt door abnormale waarden van de 
luchtvochtigheid.

VOOR DE PLAATSING:
Het plaatsen van de parketvloer is een van de laatste werken die 
dienen uitgevoerd te worden bij het bouwen of verbouwen van 
een woning. Zorg ervoor dat pleisterwerk (stucwerk), vloeren en 
betegeling, ramen, sanitair of andere werken zijn uitgevoerd voor 
het plaatsen van de parketvloeren. De ondergrond moet vlak 
(waterpas), schoon en voldoende gedroogd te zijn.
Controleer de kwaliteit en de vlakheid van de cement dekvloer (+-
300-320kg/m3 cement).Bij een onvoldoende of twijfelende kwaliteit 
van de dekvloer dient een extra SF primer te worden aangebracht. 
Een ondergrond van cement dekvloer dient een vochtigheid te 
hebben van minder dan 2% (CM methode) op vloerverwarming. 
Wanneer er een vloerverwarming aanwezig is, dient deze al een 

stookprotocol uitgevoerd te hebben. Tijdens de plaatsing wordt 
de vloerverwarming het best verlaagd in temperatuur of volledig 
uitgeschakeld. De kamertemperatuur dient tijdens de plaatsing 
tussen de 18°C en 20°C te zijn en een relatieve luchtvochtigheid 
tussen de 45% à 60%.
Is er vloerkoeling aanwezig dan dient er steeds een vochtscherm 
geplaatst te worden die condens aan het hout voorkomt. Let op: 
deze mag niet onder de18°C komen (vraag uw vakman om meer 
informatie)
Controleer de planken bij steeds op defecten of gebreken. Meld dit 
direct aan Silva Floors. Eens de planken geplaatst, is Silva Floors 
niet meer aansprakelijk voor zichtbare defecten.

WAT HEEFT U NODIG VAN GEREEDSCHAP:
• zaagtafel voorzien van een scherp zaagblad: voor zowel de 

planken in te korten alsook op breedte te kunnen zagen.
• Stofzuiger en handveger & blik
• Laser en of krijtkoord: om een rechte lijn uit te zetten tijdens 

de start.
• Multicut zaagmachine: om omlijstingen of deurkasten mooi in 

te korten.
• Winkelhaak
• Hamer (rubber)
• Potlood
• Decoupeerzaag
• Parket lijmkam met grote V van circa 1cm
• Afstandshouders
• Parket spanbanden
• Aanslagblokje
• Koevoet
• Meter
• Breekmes

PLAATSEN VAN DE SILVA FLOORS 
PARKETVLOEREN:
Na het bepalen van de legrichting is het aan te raden om te starten 
tegen een lange muur of lange gang om een mooi rechte start te 
maken. Maak een rechte lijn met laser of krijtkoord en volg deze 
lijn. Gebruik tegen de muren afstandshouders om de planken 
tegen de muren goed op z’n plaats te houden. Zorg tegen elke 
muur, tegel of overgang voor een speling van minimum 8mm zodat 
de parketvloer voldoende kan werken. 
Tip: Plaats bij de start eerst een 3-tal rijen zonder lijm te smeren, 
de opstart is het belangrijkste en vergt de meeste tijd. Bij een 
patroon start u met het leggen van één been in een rechte lijn. 
Daarmee behoud u genoeg reikwijte.
Alle planken van Silva Floors hebben een tand/groef verbinding. 
Het best werkt u met de tand naar voor, zorg ervoor dat de 
uiteindelijke plintdikte steeds de naad van het hout en de muur 
dekt.
Breng SF lijm aan met de geadviseerde lijmkam op dat gedeelte 
ondergrond welke u aansluitend met parket gaat leggen. Strijk de 
lijm dwars op de legrichting gelijkmatig uit. Zorg ervoor dat er geen 
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lijm in de tand/groef komt. Plaats de planken voorzichtig in het 
lijmoppervlak en breng de planken via de tand/groef verbinding in 
elkaar.
Tik voorzichtig door middel van een aanslagblokje en een rubbere 
hamer de planken in elkaar. U kunt desnoods ook gebruik maken 
van spanriemen om de planken mooi op z’n plaats te houden. 
Aan het einde van de rij zaagt u de plank op de gewenste lengte, 
rekening houdend met de uitzetvoeg van circa 8mm en gebruik het 
resterende stuk om een nieuwe rij te beginnen. Kopse naden van 
twee naast elkaar liggende rijen moeten minstens 50cm uit elkaar 
liggen. Zo vormt u een stabiel geheel en een mooie variatie in uw 
legpatroon. Span de parketvloer aan het einde van de kamer op 
en laat deze minstens 24 uur opgespannen tot de lijm volledig is 
uitgehard.
Nadien alles ontspannen en dan kan de randafwerking  zoals plint 
of profiel geplaatst worden.
De vloer reinigen volgens de Silva Floors voorschriften en de vloer 
is klaar om in gebruik genomen te worden.

ONDERHOUD:
Gebruik voor uw onderhoud onze Silva Floors Parketzeep. Deze 
zeep is speciaal ontwikkeld voor onze afgewerkte parketvloeren 
en zijn verkrijgbaar in kleur naturel of wit. De keuze hiervan is 
afhankelijk van de kleur van uw parketvloer.
Verwijder zand en vuil met een zachte bezem of een stofzuiger met 
bijhorende parketborstel.
Poets de vloer niet te vaak nat. Overvloedig gebruik van zeep en/of 
water kan uw vloer beschadigen of doen verkleuren. 
Bij de entree voorziet u best een inloopmat. Voorzie poten van 
stoelen, tafels, zetels of kasten steeds van een goede vilt. Dit 
voorkomt krassen op uw parketvloer.
Gebruik nooit schurende materialen zoals schuurpapier, staalwol of 
schurende borstel. Dit gaat de vloer uw permanent beschadigen. 
Voorzie de parketvloer met regelmaat van de nodige 
onderhoudsolie. Zo blijft uw vloer mooi gevoed en perfect op kleur.
Voor alle het volledige onderhoudsadvies verwijzen wij u naar het 
document “silva Floors onderhoudsadvies”

LET OP:
Deze leginstructie heeft als doel om de toepassingsmogelijkheden 
zo goed als mogelijk te beschrijven bij ideale omstandigheden. 
Indien specifieke omstandigheden, ondergrond en verwerking 
buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. 
Vraag bij twijfel uw dealer om een advies op maat.


