Reductoren en T‐profielen Installatie

Het installeren van reductoren en
T‐profielen


Reductor installatie
Als uw Woodeko vloer aan een andere kamer grenst die lager
gelegen is, kan u een reductor plaatsen om het hoogteverschil
af te vlakken. Meet het hoogteverschil en gebruik een
schaafmachine of een cirkelzaag om de reductor aan het
hoogteverschil aan te passen. Smeer lijm op basis van

Lijm

polymeer aan de reductor zoals u op het vet gedeelte van 1.

1. Reductor

Reductor kan zien. Let op dat u geen lijm aanbrengt aan de
onderkant van de reductor zodat uw vloer ruimte heeft om te
bewegen.



T‐profiel installatie
Zoals u in Figuur kan zien, zorgen T‐profielen voor een overgang
van de ene vloer naar de andere. Tevens worden T‐profielen
gebruikt in grote ruimte om een speling te voorzien voor uw
houten vloer zodat de vloer kan inkrimpen of uitzetten. Als de
ruimte groter is als 12 meter in de richting van de lengte van uw

12m
8m

plank raden wij u aan om een T‐profiel te leggen. Ook als de
ruimte breder is als 8 meter in de richting van de breedte van de
plank, raden wij aan om gebruik te maken van een T‐profiel.

Figuur 1. Waar een T‐profiel plaatsen

Eenmaal geïnstalleerd, wordt het T‐profiel één met uw vloer,
waardoor het een afgewerkte look & feel biedt. Ook waar deuren
geplaatst worden, wordt gebruik gemaakt van een T‐profiel.
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Installatie met lijm

Õ De installatie van een T‐profiel is vrij eenvoudig. Snij met behulp
van een cirkelzaag de tong van de plank waar het T‐profiel moet
komen.
Figuur 2. Snij de tong eraf met behulp
van een cirkelzaag

Õ Spreid de vloerlijm en leg de volgende rij planken 2,2cm van de
plank met de afgezaagde tong.

2.2cm
Figuur 3. Leg de volgende plank 2,2
cm verder

Õ Smeer lijm op basis van polymeer aan één zijkant en aan één
onderkant van de paddenstoel van het T‐profiel zoals u op de
afbeelding kan zien.De afstand tussen het T‐profiel en de
Lijm

0.7cm

volgende plank zou ongeveer 0,7 cm moeten bedragen.

Figuur 4. Lijm het T‐profiel vast

Als uw overgangen (T‐profiel of reductor) geplaatst zijn, verwijder de afstandhouders en installeer de plinten.
、
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Woodeko Tips
Woodeko Tips


Plaats deurmatten aan ingangen. Deze vangen meer vuil op waardoor dit vuil niet in uw vloer kan dringen.
Was of stofzuig deze matten ook regelmatig.



Kijk eens kritisch naar de poten of het onderstel van uw meubels, zijn deze wel vloervriendelijk? Vaak komt het
voor dat onder uw stoelen en fauteuils een dop of glijder zit die niet geschikt is voor uw vloer. Met de juiste
dop of glijder kan u ze zorgeloosgebruiken zonder voortdurend met de vloer rekening te moeten houden.



Veeg, dweil en stofzuig uw vloer zoveel als u kan, om gruis en stof van uw vloeroppervlak te verwijderen.



Vermijd ruwe hoge hielen. Een vloer wordt hierdoor gemakkelijk beschadigd.



Hou steeds in gedachte dat uw Woodeko vloer een natuurlijk product is. Het hout leeft en zal uitzetten of
inkrimpen vanwege temperatuur‐ en vochtverschillen. Een te lage vochtigheidsgraad zal inkrimping en spleten
veroorzaken; terwijl een hoge vochtigheidsgraad uitzetting en kraken zal teweegbrengen. De aanbevolen
vochtigheidsgraad schommelt tussen de 45 % en 65 %. Het gebruik van luchtbevochtigers zullen deze waarden
tijdens de winter en de zomer verzekeren.



Voor het verwijderen van witte vlekken die veroorzaakt zijn door het morsen van water, gebruik fijne staalwol
en wrijf zachtjes in de richting van de houtnerf mee, totdat de vlek is verdwenen. Gebruik nadien een klein
beetje olie om de kleur te herstellen.



Voor vlekken veroorzaakt door kaarsvet of kauwgom, verhardt de plek met ijs en schraap vervolgens
voorzichtig met een plastieken schraper zoals bijvoorbeeld uw krediet kaart. Veeg nadien schoon met een
vochtige doek.



Bescherm uw vloer tegen direct zonlicht of een intense bron van kunstlicht. Na verloop van tijd, zal dit licht uw
hardhouten vloer verkleuren.



Als u huisdieren heeft, knip de nagels goed en maak de poten vrij van vuil, grind, vet en olie.
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