VLOERVERWARMING in combinatie met parket
Belgiqa parket heeft een uiterst stabiele constructie en is geschikt voor plaatsing op vloerverwarming, op voorwaarde dat
volgende voorschriften in acht genomen worden:
Opstartprotocol VOOR plaatsing parket
-- de cementgebonden dekvloer moet min. 28 dagen oud zijn
-- verhoging van de watertemperatuur met 5° per dag
-- dit tot de maximale warmwatertemperatuur (50°C) van het vloerverwarmingsysteem is bereikt, of tot een oppervlaktetemperatuur van de dekvloer van
28°C is bereikt, gedurende minstens 5 dagen (ook in de zomer)
-- 48 uur vóór plaatsing parket dient men de vloerverwarming af te zetten of te verminderen en op zeer lage temperatuur houden (oppervlaktetemperatuur
15°C)

Tijdens plaatsing parket:
De oppervlaktetemperatuur van de cementgebonden dekvloer moet verenigbaar zijn met een correcte verwerking en uitharding
van de parketlijm d.w.z. dat deze oppervlaktetemperatuur niet hoger mag zijn dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur vervolgens
minimaal 3 dagen na het plaatsen aanhouden.
NA plaatsing parket:
3 dagen ná de plaatsing dient u de watertemperatuur met 5°C per dag verhogen tot de gewenste kamertemperatuur wordt
bereikt.
BELANGRIJK OM WETEN ! TIPS VOOR DE EIGENAAR VAN DE WONING !
Indien de vloerverwarming gebruikt wordt als hoofdverwarming, zonder bijkomende convectoren, dan is het raadzaam de
eigenaar van de woning over volgende zaken in te lichten:
-- Te hoge warmwatertemperaturen in de buizen van de vloerverwarming zijn ten allen tijde te vermijden, omwille van te grote opwarming van uw
parketvloer en te hoge oppervlaktetemperatuur, wat krimp van uw parket kan veroorzaken!
-- De oppervlaktetemperatuur van de vloer mag nooit hoger dan 28°C zijn !
-- De constante luchtvochtigheid moet steeds op peil gehouden worden, tussen 45 en 60%, bij een constante luchttemperatuur van 20°C.
-- Wanneer er geen 45% luchtvochtigheid aanwezig is, is er grote kans op krimpen (en eventueel barsten) van het parket. Dit zal veelal het geval zijn in de
winter wanneer het vriest (stookseizoen).
-- Het is sterk aangeraden een luchtbevochtigingstoestel(len) te plaatsen die de relatieve vochtigheidsgraad op peil zal houden.
-- Dit verlengt de levensduur van uw BELGIQA parket en creërt bovendien een gezond klimaat in de woning.
(Luchtvochtigheidsvoorschriften voor eigenaar van de woning: z.o.z.)
-- De watertemperatuur in het begin van de winter (stookseizoen) héél langzaam opbouwen en aan het einde van dit stookseizoen weer zéér langzaam
afbouwen.
-- Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft ook nauwelijks effect op het
energieverbruik).
-- Bij voorkeur geen tapijtbekleding op het parket plaatsen, dit zorgt plaatselijk voor meer warmte ophoping.

Wij, als fabrikant van Belgiqa parket, hebben de verantwoordelijkheid een perfecte parketvloer te leveren. Echter kunnen wij
enkel een lange levensduur garanderen indien de voorschriften zoals hierboven omschreven, nageleefd worden.
Indien deze voorschriften nageleefd worden, kan er vele jaren genoten worden van een prachtige Belgiqa parketvloer.
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