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Informatieblad  
Volledig verlijmen van MEISTER-Longlife-parket, 
Lindura houten vloer en Nadura NL

MEISTER-Longlife-parket, Lindura houten vloer en Nadura 
kunnen als alternatief voor zwevende montage ook 
volledig verlijmd worden met een goedgekeurde lijm.
 
De montage-instructie wat betreft de Masterclic Plus-, 
Quadroclic Plus- en Uniclic-verbinding, alsmede de 
algemene instructies / TKB – informatiebladen en de 
voorbereidende maatregelen van de montage-instructie, 
moeten bij volledig verlijmen in elk geval in acht worden 
genomen.
 
MeisterWerke adviseert een door de lijmfabrikant goed-
gekeurde watervrije en afschuifvaste lijm (» hard « volgens 
ISO 17178). Indien u verdere informatie nodig heeft, neem 
dan contact op met de technische klantendienst van 
MeisterWerke of van de lijmfabrikant.
 
Opmerkingen over de lijm:
De lijmadviezen berusten op uitgebreid onderzoek 
van de lijmfabrikanten. Vanwege de verschillen in 
de bouwkundige omstandigheden kunnen aan onze 
gegevens generlei garantieclaims worden ontleend. Voor 
het gebruik van het lijmsysteem aanvaarden wij geen 
aansprakelijkheid. Wij adviseren daarom om vóór het 
leggen zelf voldoende tests uit te voeren of na te vragen 
bij de technische adviesdienst van de lijmfabrikant.

Montagetechniek:
Bij de genoemde vloeren wordt elke plank afzonderlijk in 
het verse lijmbed gelegd. Vervolgens goed aandrukken 
opdat de achterkant van de plank zo volledig mogelijk 
wordt bedekt met lijm. Ter vermijding van holtes kunnen 
de planken bovendien worden verzwaard met daarvoor 
geschikt materiaal. Alle gegevens van de lijmfabrikant, 
zoals afbind- of legtijden, moeten in acht worden 
genomen.
 
Principieel moet de ondergrond voor het uitvoeren van 
vloer- en parketwerkzaamheden volgens DIN 18365 en 
18356 egaal, droog, schoon , scheurvrij, vrij van schei-
dingsmiddelen alsook trek- en drukvast zijn. 
CM-restvochtwaarden bij dekvloeren:
Zandcementvloer: 2,0 CM-% 
(bij een vloerverwarming: 1,8 CM-%)
Anhydrietvloer: 0,5 CM-% 
(bij een vloerverwarming: 0,3 CM-%)
(de grenswaarden van het vochtgehalte gelden ook voor 

snelcement dekvloeren (SZE) en dekvloeren met speciale 
toevoegingen (EZM) – TKB-informatieblad 14.)
De opdrachtnemer voor vloerbedekkings-/parketwerk-
zaamheden dient te controleren of de ondergrond 
geschikt is voor het uitvoeren van zijn werk. Bij de 
controle moeten de algemeen erkende regels van het 
vak en van de stand van de techniek in acht worden 
genomen en rekening worden gehouden met de VOB. 
Als de ondergrond gebreken vertoont of als wegens de 
voorhanden vloerconstructie gevreesd moet worden 
voor beschadigingen, dan moet de opdrachtnemer 
schriftelijk ‚bezwaren‘ uiten, met name bij:
| grotere oneffenheden
| scheuren in de ondergrond
| ondergrond die niet droog genoeg is
| ondergrond waarvan het oppervlak niet stevig genoeg is
| verontreinigd oppervlak van de ondergrond, bijv. 
 met olie, wax, lak, verfresten

| onjuiste hoogte van het oppervlak van de ondergrond 
 in verhouding tot de hoogte van belendende delen van
 het gebouw

| ongeschikte temperatuur van de ondergrond
| ongeschikt ruimteklimaat
| ontbrekend verwarmingsrapport bij verwarmde
   vloerconstructies
| vereist door krachtopsluiting sluiten van
 bewegingsvoegen in de ondergrond

| ontbrekend hoogteverschil met de strip die de 
 rand markeert

| ontbrekende markering van meetpunten bij verwarmde
  vloerconstructies
| ontbrekend voegenschema (indien nodig)
 
fidbox®

Luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen kunnen 
de duurzaamheid en het waardebehoud van een vloer 
beïnvloeden. Wij adviseren daarom gebruik van een 
fidbox® (meetapparaat van de firma floorprotector), 
waarmee over een langere periode gegevens over 
temperatuur (°C) en relatieve luchtvochtigheid (%) in 
directe nabijheid van de vloer geregistreerd en via een 
scanner uitgelezen kunnen worden. Mocht er een schade 
optreden, dan kan met de resultaten snel opheldering 
worden verschaft om lang zoeken naar de oorzaken 
te vermijden. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
MeisterWerke.
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Ondergrond Reiniging Grondlaag
Voorbehandeling Lijm

Zwevende cementdekvloer
op damprem
< 2.0 CM %

< 1,8 CM % bij vvw*

Oppervlak schuren/ 
borstelen, daarna afzuigen

Diepgrond D7
~150 g/m²

Microvezelrol

Anhydrietvloer
op damprem < 0,5 CM %

< 0,3 CM % bij vvw*

Oppervlak schuren/ 
borstelen, daarna afzuigen

Grondeermiddel  
PU5 Express
150 -200 g/m²
Microvezelrol

Nieuwe dekvloer van gietasfalt 
goed gepolijst!

Vloeren van steen, keramiek, 
terrazzo

op damprem < 2,0 CM %

Oppervlak schuren/ 
borstelen, daarna afzuigen

Ontkoppelingsvlies
verlijmd met MSK 530 B3, 

~ 800 - 900 g/m²

Dekvloerplaatsysteem
Droge dekvloer < 2,0 CM %

Oppervlak schuren/ 
borstelen, daarna afzuigen

Grondeermiddel  
PU5 Express

~ 150 -200 g/m²
Mikrovezelrol

Houten planken
 Spaan- of OSB-vloerplaten met 

groef en veer

Oppervlak schuren/ 
borstelen, daarna afzuigen —

De technische informatiebladen van de producten moeten in acht worden genomen, evenals de actueel geldende normen en 
richtlijnen. Het leggen van de vloer moet gebeuren volgens de voorschriftede fabrikant en moet worden afgestemd op  
de betreffende toepassing. Indien er andere dan de hier vermelde opbouwelementen worden gebruikt, zijn deze uitsluitend na 
vrijgave door de toepassingstechnici van de firma MUREXIN mogelijk.

Toepassingstechnisch bureau:
Keil Helmut | Tel.: +43 664 1055016 | Mail: h.keil@murexin.com

De eisen volgens de VOB deel C DIN 18356 Parket- resp. DIN 18365 Vloerbedekkingswerkzaamheden en de stand  
der techniek zijn geldig 

De grenswaarden van het vochtgehalte gelden ook voor snelcement-dekvloeren en dekvloeren met  
additieven – TKB-informatieblad 14.

* vloerverwarming

Verontreinigingen op het vloeroppervlak door lijm moeten onmiddellijk met de reinigingsdoeken 
R 500 worden verwijderd!  !

Parketlijm MSK 530

B11,  ~ 1000 - 1200 g/m²

Oppervlakken reinigen en afzuigen. 
Niet afgezande dekvloeren van gietasfalt moeten tot op de 
vulkorrel worden geschuurd - afzuigen en met primer PU 8 

voorbehandelen ~80 -100 g/m² microvezelrol. 
Ontkoppelingsvlies - verlijmd met parketlijm 2K PU 566 B3,  

~ 800 - 900 g/m²

Legadvies 
Volledig verlijmen van MEISTER-Longlife-parket,  
Lindura houten vloer en Nadura


