
LEGINSTRUCTIES
RIGID CLICK



ALGEMENE INFORMATIE
- Therdex is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

- Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en 
drukvaste, vlakke vloer. 

- Zorg dat het materiaal te allen tijde op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer 
het materiaal niet op een vlakke ondergrond ligt kan dit problemen geven bij het 
verwerken van het materiaal. 

- Het aanpassen van het materiaal aan de  klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. 
Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, 
moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, 
op kleine stapeltjes worden gelegd. Zo kan het materiaal zich aan de ruimte en 
temperatuur aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 180C. De 
luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk 
aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt.

- Voordat u de vloer gaat leggen, dient u de materialen te controleren op eventuele 
gebreken. Het materiaal wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige 
controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden 
gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. 
Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare 
gebreken.

- Het leggen van de eerste rij PVC-stroken begint in een hoek van de ruimte. 
De stroken moeten zo geplaatst worden dat de groef naar u toe ligt met een 
tussenruimte tot de muur van 8 mm, om zo expansieruimte te geven aan de vloer. Dit 
geldt ook voor andere objecten, zoals een verwarmingsbuis. 

- Om kleurverschillen te voorkomen, mag er per ruimte alleen worden gewerkt met 
producten uit dezelfde productiebatch. 

- Bij grote oppervlakte dienen er per 30 meter lengte of breedte dilitatieprofielen 
aangebracht te worden. 
- Vermijd blootstelling aan direct intens zonlicht gedurende langere perioden, dit kan 
verkleuring tot gevolg hebben.



ONDERVLOER RIGID CLICK
Onder een Therdex Rigid Click vloer is geen ondervloer/dampremmende folie nodig. 

Een RedFloor ondervloer kan wel geadviseerd worden wanneer de 10DB gehaald 
moet worden en/of oneffenheden opgevangen moeten worden.

PLANKEN MENGEN
Door de planken uit de verschillende verpakkingen voor het leggen van de vloer te 
mengen, voorkom je dat er geen twee of meer dezelfde planken naast elkaar komen 
te liggen.         
        
VLOERVERWARMING 
Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming 
die een watertemperatuur heeft tot 270C. In dekvloeren waarin vloerverwarming is 
opgenomen, kan scheurvorming ontstaan. Om het risico op scheurvorming zoveel 
mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met 
regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor ons opstook- en 
afkoelprotocol te hanteren. Dit protocol is online te vinden, via www.therdex.nl/
downloads. 
 
Therdex PVC Vloeren kunnen ook worden aangebracht op elektrische 
vloerverwarming. Belangrijk hiervoor is het gebruik van de juiste ondervloer 
materialen. Bespreek dit daarom vooraf goed met uw leverancier waar de lijm en 
egaline gekocht worden.         
         
OVERIG
Bij het leggen op MDF of andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld 
Jumpax) dient u de stroken vrij te houden van de plint. Om, met name bij MDF of 
andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld Jumpax), de stroken over de 
gehele vloer op het juiste moment in het lijmbed te leggen adviseren wij u om met 2 
personen te werken. 
 
Houd u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de 
verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. 
Er is een optimale kleefkracht bereikt als u proefondervindelijk hebt vastgesteld dat 
de lijm ca. 80 % van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft 
geraakt. 
 
Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlekken. Lijmvlekken 
direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlekken deze 
verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegensponsje.



INSTALLEREN VANAF EEN MUUR
Stap 1: plaats het eerste paneel van de eerste rij in de hoek van de kamer. Plaats 
tussen de wand en de korte kant van dit paneel een afstandhouder van 8 mm, 
en langs de lange kant 2 afstandhouders van 8 mm. 

Stap 2: leg de volgende panelen in een rechte lijn langs de wand. Zorg ervoor 
dat eventuele ongelijkheden in de wand worden uitgevuld, zodat de panelen 
recht en stabiel worden geïnstalleerd. 

Stap 3: meet het laatste paneel van deze rij nauwkeurig uit, waarbij de afstand 
van 8 mm tussen de wand en plank wordt gehandhaafd. Kort het afgemeten 
stuk van het paneel af en plaats het paneel. 

Stap 4: Plaats de volgende rij. Begin met het eerste paneel, 8 mm vrij vanaf de 
muur of plint. Ga door met het plaatsen van panelen, totdat u aankomt bij de 
laatste rij. 
Stap 5: de laatste rij panelen moet in veel gevallen smaller gemaakt worden. 

INSTALLEREN VAN LANGE PLANKEN
Stap 1: bepaal de plankrichting van de vloer. Gebruikelijk is om de planken 
richting het licht te leggen. 

Stap 2: bepaal waar u gaat starten met het leggen van de vloer. U kunt starten 
vanuit het midden, vanuit een doorgang tussen verschillende ruimtes of langs de 
muur. 

Bij installatie vanuit de muur dient u eerste te bepalen of de eerste rij smaller 
gemaakt moet worden om zo een evenredige verdeling in de ruimte te creëren. 

Gebruik altijd verstelbare afstandhouders om eventuele ongelijkheden in de 
wand uit te vullen. Het niet zorgvuldig stabiliseren van de eerste rijen kan de 
installatie negatief beïnvloeden. 



Dit kunt u als volgt doen:
- Leg het af te snijden paneel bovenop de laatste geïnstalleerde rij.
- Leg een tweede paneel ondersteboven op het smaller te maken paneel, tegen 
de rand van de muur en teken deze vervolgens af op het onderliggend paneel. 
- Maak het paneel zorgvuldig op maat en zorg ervoor dat de 8 mm tussenruimte 
gehandhaafd wordt. 
- Installeer het op maat gemaakte paneel.  

Deurposten en verwarmingsbuizen dienen afzonderlijk te worden uitgesneden. 
Snij eerst het paneel op de juiste lengte en breedte. Teken daarna de juiste vorm 
af en hanteer ook hier weer 8 mm tussenruimte rondom het object. Maak het 
paneel daarna op maat. 

Uitzetvoegen mogen niet met kit worden afgedicht. Deze dienen afgedekt te 
worden met passende plinten of profielen. 

INSTALLEREN VAN EEN VISGRAAT VLOER
Een visgraat vloer dient eerst uitgelijnd te worden, zodat er een evenredige 
verdeling met gelijke passtukken ontstaat. U kunt hiervan afwijken, wanneer de 
ruimte hierom vraagt. 

Stap 1: meet het midden van de ruimte. 

Stap 2: meet hoeveel visgraat geplaatst dient te worden om een gelijke 
verdeling te maken. 

Stap 3: teken een referentielijn op de vloer. 

Stap 4: meet de volledige breedte van de eerste 2 rijen visgraat op en teken 
deze tweede en derde referentielijn op de vloer, welke helpen een rechte 
installatie uit te voeren. 



Hierna kunt u beginnen met het plaatsen van de panelen. 

Stap 1: neem een rechter en linker plank en sluit de kopse kant van de rechter 
plank in de groef van de linker plank. 

Stap 2: klik de tweede rechter plank met de lange zijde aan de eerste rechter 
plank. 

Stap 3: klik de tweede linker plank aan de eerste linker plank. 

Stap 4: vervolg deze stappen totdat de eerste twee rijen volledig zijn 
geïnstalleerd. 

Stap 5: controleer en herpositioneer de eerste dubbele rij planken op de 
afgetekende lijnen op de vloer. Controleer goed of de eerste, tweede en derde 
referentielijnen overeenkomen met de dubbele baan visgraat. 

Stap 6: nadat de eerste twee rijen zijn geïnstalleerd en gepositioneerd dienen 
alle kopse passtukken te worden uitgemeten en geplaatst. hanteer de 8 mm 
tussenruimte tussen wand en vloer.
 
Stap 7: ga door met het installeren van een enkele rij, bestaande uit alleen 
rechter of alleen linker planken. Werk elke rij direct af met het op maat maken en 
installeren van de sluit- en passtukken. 

Stap 8: controleer tussentijds de geïnstalleerde vloer op eventuele 
onvolkomenheden qua installatie. 

Stap 9: de sluitstukken van de laatste rij worden op dezelfde manier uitgemeten 
en geïnstalleerd als de sluit- en passtukken van elke afzonderlijke rij. Meet deze 
sluit- en passtukken zorgvuldig op en maak deze op maat, rekening houden met 
de 8 mm tussenruimte tussen wand en vloer. 

Stap 10: werk de vloer af met eventuele afwerklijsten of een plint. 
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