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Voor het leggen van MEISTER-kurk- en 
laminaatvloeren met de Masterclic PLus-
techniek  hebt u de volgende gereedschap-
pen en hulpmiddelen nodig: 
Hamer, handzaag, decoupeerzaag of elektri-
sche zaag, eventueel boormachine, duimstok, 
potlood, MEISTER-montagewiggen, wiggen, 
aanslagijzer, winkelhaak of zwaaihaak, eventu-
eel PE-folie (0,2 millimeter). 

Voor vloeren die nog niet in de fabriek met 
een demping tegen stapgeluiden zijn uit-
gerust, kunt u om dit te dempen MEISTER-
schuimfolie, MEISTER-Elastico DB, MEISTER-
Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB of MEISTER 
Duo-Guard gebruiken. (Bij het aanwenden van 
MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Elastico DB 
of MEISTER-Duo-Guard is een bijkomende 0,2 
millimeter-PE-folie niet noodzakelijk.)

Stap 1
Begin met het plaatsen van de eerste volledige 
plank in de linkerhoek van de kamer met de 
tandzĳ den naar de wand gericht. Verwĳ der bĳ  
alle planken die u in de eerste rĳ  wilt monteren 
uitsluitend de tand in de lengte. Met behulp 
van afstandswiggen kunt u eenvoudig een 
afstand van 10 millimeter tot de wand aanhou-
den (afb. 1).

Stap 2
Leg de volgende volledige plank kops in de 
eerste plank (afb. 2). Leg de overige planken 
van deze rĳ  op dezelfde manier over de gehele 
kamerbreedte.

Stap 3
De laatste planken van iedere rĳ  worden zo-
danig op maat gezaagd dat er langs alle wan-
den een ruimte van minstens 1 mm overblĳ ft 
(afb. 3). Het stuk plank dat overschiet, kunt u 
vanaf een minimumlengte van 40 cm bĳ  een 
van de volgende rĳ en als beginstuk gebruiken.

Stap 4
Zorg ervoor dat de planken van de eerste rĳ  
in een rechte lĳ n worden aangebracht. Zaag 
de eerste plank van de tweede rĳ  af op ca. 
80 cm. Deze planken haken zich met de tand 
zo ver mogelĳ k in de groef van de vorige rĳ ; 
druk de plank in een voorwaarts-neerwaartse 
draaibeweging langzaam naar beneden (afb. 
4). De plank moet daarbĳ  in de eerder gelegde 
rĳ  vastklikken (afb. 5).

Stap 5
De volgende volledige plank wordt zoals 
hiervoor beschreven eerst aan de lange zĳ de 

ingedraaid en nog vóór het laten zakken met 
de kopse kant dicht tegen de voorafgaande 
plank geschoven. Druk de plank aansluitend 
in een voorwaarts-neerwaartse draaibewe-
ging langzaam naar beneden (afb. 6). De plank 
moet daarbĳ  in de eerder gelegde rĳ  vastklik-
ken en de kopse voeg met de voorafgaande 
plank goed aansluiten.

Stap 6
Hierna kunt u volgens deze methode de ove-
rige rĳ en een voor een plaatsen. Let erop dat 
de afstand tussen de kopse voegen steeds 
minstens 40 cm bedraagt (afb. 7).

Stap 7
Voor het invoegen van de laatste rĳ  gebruikt 
u een stuk overgeschoten plank waarop u de 
resterende plankbreedte kunt aantekenen 
(zorg langs de wand voor een tussenruimte 
van minstens 10 mm).

Stap 8
Bĳ  de op breedte gemerkte planken moet 
u de kunststoftand aan de kopse kant met 
behulp van een stuk plank dat overschiet naar 
voren uit de kopse groef schuiven (afb. 8).

Stap 9
Bĳ  het op maat zagen van de planken begint u 
aan de kopse kant van de kunststoftand (afb. 
9). Nadat de plank op maat is gezaagd, moet 
u de kunststoftand aan de kopse kant weer 
terug in de kopse groef schuiven (afb. 10)

Stap 10
Begin met het invoegen van de laatste rĳ  in 
de rechterhoek van de kamer (een afstand 
tot de wand aanhouden van minstens 10 
millimeter) en buig de planken in de lengte in 
de voorlaatste rĳ . De volgende plank wordt er 
evenals de vorige in de lengte in gedraaid en 
aan de kopse kant ingehaakt (afb. 11).

Stap 11
Schuif de tegen de wand uitstekende kunst-
stoftand (afb. 12) met bĳ voorbeeld een spanĳ -
zer, plamuurmes of schroevendraaier terugin 
de kopse verbinding (afb. 13).

Stap 12 
Vóór het aanbrengen van de plinten moet u 
de houten spieën langs de muren verwijde-
ren. Gebruik voor het verbergen van de 
ommantelde uitzetvoegen MEISTER-sokkel-
plinten of clipsplinten met een qua kleur 
bijpassend decoroppervlak (zie bladzijde 22).

Vermijd a.u.b. contact van de plinten met alle 
siliconenproducten.
Voor de demontage moet u de gehele plan-
kenrij naar boven toe uit het langsprofiel 
draaien(afb. 14). Daarna kunnen de planken 
aan de kopse kant uitgehaakt worden (afb. 
15). Wanneer u de gedemonteerde planken 
opnieuw wilt gebruiken, moet u eerst de 
kunststoftand aan de korte zijde terugschui-
ven en deze lijnen met de groef aan de korte 
zijde.

Montagehandleiding

MEISTER-kurk- en laminaatvloer 
met Masterclic Plus-techniek
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A Vastklikken langs de kop:

Vastklikken in de lengte:A

20 – 30 °
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Opgelet: neem a.u.b. de bij het pakket gevoegde, actuele montage-instructies in acht.


