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VOORAF 
 

Gelieve deze leginstructies aandachtig te lezen alvorens te plaatsen: 
Acclimatiseren en opslag op de bouwplaats 

Uw Buco-Wood parket is extra gedroogd tot een ideaal vochtgehalte van 8 à 10% 

relatieve vochtigheid (10 à 12% bij levering). Daarom legt u het parket minimum 48 

uren voor de plaatsing, in geopende verpakking (maak een slip in de plasticfolie), 

plat in de ruimte waar de werken zullen plaatsvinden, opdat het hout zich dan kan 

aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Let op! Deze ruimte moet wel droog en 

verwarmd zijn (±20°C) met een relatieve luchtvochtigheid tussen 45 en 65%. 

Omgevingsfactoren bepalen immers het gedrag van uw parket! Het leggen van 

een parket moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, dus zorg 

ervoor:    

- de ondervloer droog is 

- alle pleisterwerk droog is 

- alle betegelingswerken minstens 3 weken beëindigd zijn 

- er geen waterverlies in sanitair- en verwarmingselementen voorkomt. 

 

 CONTROLE VAN DE PARKET 

Controleer het parket op zichtbare gebreken voor de plaatsing. Planken die ge-

breken vertonen, mogen niet geplaatst worden. Sorteer ze zorgvuldig. Kort ze 

eventueel in en gebruik de goede stukken als begin of eindplank. Contacteer uw 

leverancier om deze gebreken te melden. Eventuele klachten hierop worden niet 

meer aanvaard na plaatsing van het parket. Structuur en kleuren in het hout 

kunnen variëren. Daarom mengt u best meerdere delen uit verschillende pakken 

terwijl u het parket legt. 
 

DE ONDERVLOER 
 

 Het is van het groot belang dat elke ondervloer droog, proper, stevig en vlak 

is. 

• Chape 

Deze moet droog zijn dwz. max. vochtigheid 2,5% bij cementgebonden dekvloer 

(chape) en slechts 0,5% bij een anhydrietgebonden chape. Een nieuw gegoten 

chape vraagt een droogtijd van ±1,5 week per centimeter diepte. Geschikte meet-

apparatuur voor het meten van het vochtgehalte kan u vinden bij de vakman. De 

ondervloer moet ook vlak zijn, dus geen oneffenheden die groter zijn dan 2 mm 

over een lengte van 2 meter. (zoniet, vloer eerst egaliseren). Stevigheid is ook 

belangrijk dwz, wanneer men met een spatel op de ondergrond krast, mogen er 

geen chapedelen loskomen. Proper wil zeggen: alle resten van verf, lijm, plaaster, 

vet of olie moeten verwijderd worden. Dus volledig stof- en vetvrij maken. 

• Chape op vloerverwarming 

Hier gelden speciale richtlijnen. Raadpleeg hier steeds uw vakman. 

• Balkenlaag 

Ze moeten stevig zijn en waterpas liggen. De hart-op-hart afstand van de balken 

mag max. 40 cm zijn, om te beletten dat de vloerplanken te sterk zouden 

doorbuigen. Bij directe vernageling op balken moeten de vloerdelen minstens 18 

mm dik zijn. 

• Oude plankenvloer 

Deze moet stevig vastzitten, geen tekenen van schimmel of insecten vertonen, en 

moet vlak liggen. De nieuwe vloerdelen moeten dwars op de richting van de oude 

planken gelegd worden. 

• Plaatmateriaal (OSB of multiplex) en onderparket 

Het vochtgehalte van deze platen en onderparket moet +/- 9% bedragen. 

• Oude tegelvloer 

Een nieuw parket kan ook op een oude tegelvloer geplaatst worden. Controleer 

nauwkeurig dat er geen gevaar is voor opstijgend vocht. Raadpleeg hiervoor 

steeds uw parketvakman. 

 

 

SOORTEN PLAATSING 
 

1. Directe verlijming op chape 

Bij directe verlijming van uw parket op een chape, laat u onderlinge verlijming van tand en 

groef achterwege. Gebruik een lijmkam nr. 3. Het verbruik van de lijm mag dan geschat 

worden op 1 kg/m2. Wij bevelen aan om te werken met een PU lijm (1 of 2 

componenten). Volg steeds de instructies op de verpakking van de lijm. 

 

2. Verlijming op een houten ondervloer op chape 

De ondervloer (multiplexplaat, OSB-plaat, onderparket, …) moet op de chape verlijmd 

worden met een PU-lijm. Let op! Het vochtgehalte van de platen moet ±9% zijn. Indien 

nodig kunnen de platen hier en daar vastgeschroefd worden. Voor de verlijming van uw 

parket op de houten ondervloer (hout op hout) gebruikt u best een PU-lijm. 

 

3. Zwevende plaatsing 

Plaats eerst een 0,2 mm dik polyethyleenfolie (plastiekfolie) met overlapping van min. 200 

mm. Daarna plaatst u een onderfolie voor parket van minimum 2 mm dikte. Deze folie 

NIET laten overlappen. De parketstroken worden onderling met elkaar verlijmd met een 

waterarme houtlijm die u aanbrengt in de groef, zowel aan de langszijde als aan de kopse 

zijde. 

 

4. Lijmloze plaatsing indien parket met uniclick verbinding. 

Met het uniclick verbinding systeem wordt parket zwevend geplaatst op een parketfolie, 

zonder gebruik te maken van lijm.  

 

5. Vernagelen op balken (enkel voor zelfdragend parket vanaf 18mm dik) 

U gebruikt best nagels van ongeveer 50 mm lang met ronde kop, die u schuin door de 

tand nagelt met behulp van een pneumatisch nagelpistool. 
 

ONDERHOUD 
 

 Alle voorgeoliede Buco Wood parketten moeten meteen na plaatsing voorzien 

worden van een extra beschermlaag om een optimale slijtvastheid te bekomen. 

 

1. Voorgeolied parket met Woca olie (vroeger Trip Trap) 

Keuze uit twee methodes:  

1) Woca Onderhoudsolie  

2) Osmo® hardwaxolie (zie punt 2) 

 

Stap 1: Aanbrengen Woca onderhoudsolie (naturel of wit) 

Nadat uw voorgeolied parket geplaatst is, dient u alles goed stofvrij te maken. 

Daarna brengt u de onderhoudsolie (naturel of wit) aan. Doe dit heel zuinig d.m.v. 

een spray. Besprenkel een viertal rijen parket met de olie. Daarna masseert u de 

olie gedurende lange tijd in het hout, dmv een witte polierpad of met de polier-

machine. Zorg ervoor dat er geen olie op het hout blijft staan. Nadat deze eerste 

vier rijen goed gepolierd werden, gaat u verder met de rest van de vloer. In de 

hoeken wrijft u de olie best in met een pluisvrije katoenen doek. Nadat heel de 

vloer geolied is, moet deze gedurende 24 uur drogen. 

Verbruik: 1 liter onderhoudsolie voor 30m2 parket. Gedurende de vier daarop-

volgende dagen mag uw vloer niet in aanraking komen met water, omdat de olie 

volledig moet uitharden! 

Stap 2: Regelmatig onderhoud met Woca zeep (naturel of wit) 

Gedurende de eerste maand bevelen wij u aan om het parket 1 maal per week te 

zepen. Daarna zeept u volgens behoefte. Neem 2 emmers lauw water: 1 voor de 

zeepmengeling (5 liter water + 1/8 liter zeep – de zeep goed schudden voor 

gebruik) en 1 voor het uitspoelen van de vuile dweil (dit water ververst u regelma-

tig, zo spaart u de zeepmengeling). Met een licht uitgewrongen katoenen dweil of 

mop brengt u de zeepmengeling aan in de richting van de planken. Laat even 

intrekken zodat het vuil gemakkelijk kan oplossen. Spoel de bevuilde dweil in de 

tweede emmer en wring hem goed uit. Dompel hem daarna opnieuw in de 

zeepmengeling en kuis verder. Nadat u zo de hele vloer gezeept heeft, dompelt u 

de dweil voor een laatste keer in de zeepmengeling en wringt hem goed uit om 

heel de vloer droog te wissen. Nooit uw vloer naspoelen met water omdat dit de 

beschermende soja- en kokosvetten van de zeep wegneemt. Door uw parket 

regelmatig te zepen wordt hij meer vuilbestendig. Opmerking: Wanneer u de witte 

zeep gebruikt, ervoor zorgen dat u de zeep gelijkmatig over de vloer verdeelt. 

Stap 3: Dieptereiniging met Woca Intensief houtreiniger 

1x per jaar (voor privé-woningen) kan u een extra onderhoudsbeurt geven met 

Intensief houtreiniger. Hiermee verwijdert u alle zeepresten en hardnekkig vuil. 

Maak een oplossing van 1/20 in water. Breng de mengeling aan op uw parket en 

laat ongeveer 5 à 10 min. inwerken. Goed schrobben met een zachte 

(schuur)borstel. De vuile oplossing wegnemen en met zuiver water nadweilen. 

Laat het parket grondig drogen tot hij helemaal droog is. Na een reiniging met 

intensief houtreiniger moet uw parket opnieuw voorzien worden van een dun 

laagje Woca onderhoudsolie (zie stap 1). 

 

 
 

 
 2. Voorgeolied parket met Osmo® hardwax-olie 

Stap 1: aanbrengen Osmo® hardwax-olie (mat of satijn) 

Na de plaatsing van uw parket dient u alles goed stofvrij te maken. Daarna moet u 

een dun laagje hardwax-olie aanbrengen in de richting van de houtnerf. Doe dit 

heel zuinig door middel van een rol of borstel. Zorg ervoor dat er geen strepen 

achterblijven. Het is belangrijk dat u de ruimte goed verlucht om het droogproces 

van de hardwax-olie te bevorderen. Droogtijd is 24 uren. Hardwax-olie is verkrijg-

baar in satijn en mat. Verbruik: 1 liter hardwax-olie voor 24 m² parket (1 laag) 

Stap 2: regelmatig onderhoud met Osmo® Wisch-Fix 

Houd uw vloer dagelijks stofvrij d.m.v. een stofzuiger. Dweilen doet u wekelijks met 

Osmo “Wisch-Fix” (1 dopje per liter lauw water) met een uitgewrongen dweil. 

Droog nawrijven (indien nodig). Dit product reinigt en beschermt uw vloer. 

Stap 3: periodiek onderhoud met Osmo® vloeibare onderhoudswas of -spray 

Hardnekkige vlekken (vet, schoensmeer, schoenstrepen, inkt, ...) die bij normale 

reiniging niet verdwijnen, verwijdert u met de Osmo® onderhoudswas of –spray. 

Breng de onderhoudswas aan op een doek en verdeel het product op het parket. 

Laat uw parket drogen gedurende 30 à 45 minuten. 

 

 

 
 De verniste Buco Wood parketten zijn legklaar en dienen regelmatig met de juiste 

onderhoudsproducten gekuist te worden. 

 

3. Vernist parket (satijn & mat) 

Stap 1: regelmatig onderhoud met Cleaner 

Zachte zeep voor het geregeld onderhoud. Gebruik een geut product in een em-

mer van 10 liter water. Aanbrengen met een vochtige dweil. 

Stap 2: a) periodiek onderhoud met Polish voor satijn vernis 

Beschermt en vernieuwt de satijnen vernislaag. Onverdund in één of twee lagen 

gebruiken. Aanbrengen met een schone dweil. Een liter Polish is goed voor ±40 

m². 

b) periodiek onderhoud met product voor matte vernis 

Beschermt en vernieuwt de matte vernislaag. Onverdund in één of twee lagen 

gebruiken. Aanbrengen met een schone dweil. Een liter is meestal goed voor ±40 

m². 

Stap 3: dieptereiniging met Remover 

Voor grondige reiniging (na meerdere jaren gebruik of na verbouwingswerken een 

remover gebruiken. Gebruik een 1/2 L product in 10 L water. Bij erg vervuilde 

vloeren mag men de concentratie opdrijven tot 1 à 2 liter per 10 liter water. Nadien 

schoonspoelen met een vochtige dweil. Na deze behandeling opnieuw periodiek 

onderhoudsproduct  aanbrengen 

 

 
 
 4. Onbehandeld parket 

Een onbehandeld Buco Wood parket dient meteen na plaatsing geschuurd te wor-

den en voorzien van een afwerkingslaag naar keuze, om indringing van vocht en 

vuil te vermijden. Meer info bij uw leverancier 
 

TIPS & ADVIES 
 

 Een ideaal woonklimaat is belangrijk voor uw parket. Kamertemperatuur: ±20°C, 

luchtvochtigheid: tussen 45 en 65%. Bij een afwijking hiervan zal het parket gaan 

krimpen of zwellen. Daarom is het belangrijk om een temperatuurmeter en hygro-

meter te plaatsen en regelmatig te controleren. Indien er zich afwijkingen voordoen 

moet je de nodige stappen ondernemen. Om een constante luchtvochtigheid te 

bewerkstelligen, kunnen luchtbevochtigers aan de radiatoren geplaatst worden. 

Voor grotere ruimten zijn elektrische luchtbevochtigers nodig. In de zomer en de 

herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte goed geventileerd worden. 

Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog en dan dient er 

bevochtigd te worden.  

• Bij de ingang van de kamer een kwaliteitsmat leggen, die stof en gruis vasthoudt. 

• Dagelijks onderhoud door te stofzuigen of te vegen 

• Uw parket nooit met overvloedig water schoonmaken. 

• Hardnekkige vlekken op een verniste vloer met een vochtige spons en een 

neutraal detergent verwijderen. Géén agressieve detergenten en producten met 

ammoniak, schuurmiddelen of siliconen gebruiken.  

• Bescherm uw parket door alle meubelpoten te bekleden met zelfklevende viltjes 

 
 

 

STANDAARDPLAATSING 
 

 

 Belangrijk: deze leginstructie heeft als doel u zo goed mogelijk te helpen bij het 

plaatsen van uw Buco Wood parket. Omdat individuele omstandigheden buiten 

onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient 

u zich te wenden tot uw leverancier. 

Uitzettingsvoeg 

Het is van groot belang dat er ruimte gelaten wordt tussen de parket en de muren, 

deurkozijnen, verwarmingsbuizen etc. Die afstand moet ongeveer 10 à 15mm zijn. 

Als de vloer breder is dan 8 meter of langer dan 12 meter, dan moet er een 

dilatatie worden geplaatst en dient een grotere uitzettingsvoeg te worden aan-

gehouden. 

 

1) Plaats de eerste plank met de groefzijde tegen de muur. Voorzie een 

uitzettingsvoeg van 10 à 15mm met de wiggen op de kop en langs de 

muur. Laat iedere plank goed aansluiten. Gebruik hiervoor best een 

slaghout en een hamer, zodat de randen van de planken niet 

beschadigd worden. 

 

2) Het laatste deel van de rij inkorten. Laat ook hier 10 à 15mm ruimte 

voor de uitzettingsvoeg. Om de kopse naad van het laatste deel van 

een rij goed te laten aansluiten, gebruikt men best een koevoet. De 

rest van het ingekorte deel kan telkens gebruikt worden als begin van 

de volgende rij. 

 

3) Start de tweede rij aan dezelfde kant als de eerste en zorg ervoor dat 

de kopszijden van de planken minimum 25 tot 50 cm verspringen t.o.v. 

de vorige rij. 

 

4) Verwarmings- en andere buizen moeten uitgespaard worden in de 

planken. De afgetekende uitsparingen uitboren. Let op: de diameter 

moet 10 à 15 mm groter zijn dan de diameter van de buis. 

5) Verzaag de planken dwars in het midden van de boring onder een 

hoek van 45°. Pas beide delen rond de buis en pas aan. 

 

6) Deurlijsten en andere houten elementen zaagt u best onderaan af 

zodat de planken eronder geschoven kunnen worden. Respecteer ook 

hier de uitzettingsvoeg. 

 

7) Voor het plaatsen van de laatste rij planken meet u precies de 

overblijvende breedte tussen de laatst geplaatste rij en de muur, 

rekening houdend met de uitzettingsvoeg in mindering. Zaag de 

planken op maat. De laatste planken voorzichtig plaatsen en inpassen 

met de koevoet. 

 

8) De wiggen worden na 24uur verwijderd. Start dan met het plaatsen van 

de bijpassende plinten 

 

9) Plinten moeten aan de muur bevestigd worden zodanig dat de 

natuurlijke beweging van de vloer niet wordt verhinderd. 

 

 
 

!!! Bedankt voor uw aankoop !!! 
 


