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Installatie-instructies
Wij danken u voor uw aankoop van The Twelve.
Alvorens met de installatie te beginnen, is het van essentieel belang 
deze instructies aandachtig te lezen. Indien deze instructies niet worden 
opgevolgd, wordt de installateur volledig verantwoordelijk geacht.

1. Bewaring
Bewaar The Twelve in een perfect droge en beschermde ruimte met een 
luchtvochtigheid van 40 tot 60% en een temperatuur van 15 tot 20° C (59-68° F). Om 
vervorming te voorkomen, mogen de pakken niet rechtstreeks in contact komen met 
de grond. Waarschuwing: Open de verpakkingen pas op het moment van installatie.

2. Voorbereiding
Het leggen van het parket moet het laatste werk op de bouwplaats zijn, na 
beëindiging van alle vul-, schilder- en behangwerkzaamheden. De ruimte moet 
waterdicht en winddicht, droog en afgesloten zijn; de temperatuur moet tussen 15 
en 20°C liggen en de vochtigheidsgraad tussen 40 en 60%. Het is mogelijk dat u een 
vochtigheidsregelaar zult moeten gebruiken om de vochtigheid tussen dat bereik te 
houden. Dit product werd zorgvuldig gecontroleerd in de fabriek. Als u echter bij het 
uitpakken of bij de aanvang van de plaatsing een onregelmatigheid constateert, 
plaats het product dan niet en neem contact op met uw verkoopcontactpersoon. 

Plaats de dozen 2-3 dagen voor de installatie in de kamer. De dozen moeten in 
het midden van de kamer staan, en zeker nooit tegen een muur. (Afb. 1) Open de 
dozen vlak voor de plaatsing. Dankzij deze voorzorgsmaatregel zal het product zich 
aanpassen aan de vochtigheid in de kamer. Omdat hout een levend materiaal 
is, zullen de planken een verschillende kleur en houtstructuur hebben. Het is dan 
ook aangewezen om alle pakken te openen en tijdens de installatie de planken te 
mengen om een homogeen resultaat te verkrijgen. Wij herinneren u eraan dat elk 
geplaatst product geacht is te zijn aanvaard en dat er geen klachten mogelijk zijn 
in verband met geplaatste producten. Controleer elke plank zorgvuldig. Plaats geen 
planken met gebreken. (Afb. 2)
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3. Plaatsing op vloer met vloerverwarming
Alle The Twelve-vloeren kunnen onder bepaalde voorwaarden (cf. onze technische 
fiches) volledig verlijmd worden geplaatst op een ondergrond voorzien van 
een verwarmingssysteem met warmwatercirculatie, stralingsverwarming en 
verwarming-koeling. Zorg ervoor dat de vochtigheidsgraad van het oppervlak niet 
hoger is dan 2% in geval van een dekvloer in mortel of beton en 0,3% in geval van 
een vloeibare deklaag of een dekvloer in anhydriet. Het natuurlijke droogproces van 
het oppervlak moet worden aangevuld met het op temperatuur brengen en houden 
van de verwarmingsinstallatie gedurende de drie weken die voorafgaan aan de 
plaatsing van het parket, ongeacht het seizoen. Het verwarmingsproces moet ten 
minste 24 uur vóór de plaatsing van het parket worden onderbroken en vervolgens 
geleidelijk worden voortgezet, in dagelijkse stappen van 5°C en maximaal tot 35°C, 
ten minste een week na de plaatsing van het parket. De oppervlaktetemperatuur 
van het parket mag in geen geval hoger zijn dan 27°C (80°F) (Afb. 3. Respecteer een 
warmteweerstand van max. 0.15 m²K/W.)

Opgepast! Bij stralingsverwarming mag het parket nooit afgedekt worden met een 
warmtevanger zoals een tapijt, kamerbreed tapijt, plastic, enz. omdat hierdoor de 
grenswaarde kan worden overschreden met alle gevolgen van dien (bv. zwarte 
sporen van verbrand hout op het parket). Het systeem moet met name een 
gelijkmatige verdeling van de warmte over het gehele oppervlak mogelijk maken. 
Bij vloerverwarming met omkeerbare waterpomp moet het circuit voorzien zijn 
van een voorziening die de begintemperatuur van de vloeistof beperkt tot 18 à 
22°C, afhankelijk van de regio (neem contact op met of wederverkoper om de 
temperatuursomstandigheden in uw regio te kennen). De temperatuur van de 
vloeistof moet worden ingesteld met behulp van een automatisch sondesysteem, 
om te voorkomen dat er condensatie op het parket ontstaat.

4. Het oppervlakte / de plaatsingszone
Bepaal het type oppervlak. Het moet aan vier eisen voldoen:
1. De dekvloer of draagvloer is schoon (geen stof, korrels,  

vuil, enz ...)
2. Het oppervlak moet glad zijn. Over een lengte van 2 meter (6’ 9/16”) mag het 

verschil niet groter zijn dan 3 mm (1/8”). (Afb. 4)
3. Het oppervlak moet mechanisch sterk genoeg zijn. De dekvloer moet bijvoorbeeld 

hard genoeg zijn. U kunt dit gemakkelijk controleren door met een muntstuk over 
het oppervlak te schrapen.

4. Het oppervlak moet droog zijn. Er mag geen opstijgend vocht zijn. De 
vochtigheidsgraad moet minder dan 2,5% zijn voor plaatsing in een dekvloer 
zonder vloerverwarming, 2% in een dekvloer met vloerverwarming, 0,6% in een 
anhydriet dekvloer en 10% in multiplex. (Afb. 5)
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Indien niet aan de eerste drie punten is voldaan, kan dit worden verholpen door 
een primer op uw oppervlak aan te brengen. Een primer voorziet de dekvloer van 
een toplaag en versterkt deze. Als het oppervlak niet vlak genoeg is, kunt u het 
egaliseren. Win informatie in bij een goede lijmfabrikant voor het gebruik van de 
juiste voorbehandelingsproducten. 

Soorten oppervlakten: 
Dekvloer uit cement: Het oppervlak wordt als droog beschouwd wanneer de 
vochtigheidsgraad niet hoger is dan 2,5% van het drooggewicht in het geval van 
mortel of beton; bij een anhydriet dekvloer, neemt u best contact op met uw 
verdeler of plaatser voor meer informatie. Als u het oppervlak moet egaliseren, 
hanteer dan een droogtijd van 5 dagen per 3 mm. Test dit met een carbidmeter. 
Een vers aangebrachte laag cementdekvloer heeft ten minste twee weken droogtijd 
per cm dikte nodig, ervan uitgaande dat er voldoende ventilatie is. - Resten van 
bitumenlijm: Verwijder de lijmresten door te slijpen of stralen. Verwijder al het stof. 
Breng de primer aan en egaliseer dit. Lijm onderparket en parket met de juiste 
lijmsoorten. - Bestaande tegelvloer: Controleer of de tegels en voegen goed 
hechten. Controleer of er een kruipruimte aanwezig is. Grondig (ammoniak, enz.) 
ontvetten en afspoelen. Tegelvloer opruwen/ stofzuigen. - Bestaande houten vloer: 
De vochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 10%. De vloer moet voldoende stabiel 
zijn. Spijker losse delen vast en breng zo nodig een egalisatievloer aan. Plaats 
het nieuwe parket op een onderlaag loodrecht op de plaatsingsrichting van het 
reeds bestaande parket. - Spaanplaat of multiplex: Deze moet overal stevig zijn en 
ondersteund worden als de panelen op steunbalken zijn gemonteerd, en mogen 
niet doorbuigen. Plaats op een onderlaag. - Gipsplaten vloer: Verlijm onderparket 
met geschikte lijm. Verlijm parket. Maak massief parket altijd los. 2-laags parket: 
losmaken > 1,2m lengte. Watervaste vloerbedekkingen (PVC, linoleum, enz.): plaatsing 
zwevend op onderlaag. Of de bestaande vloer volledig verwijderen. Schroef houten 
panelen als onderparket niet vast! Inspecteer de toestand van de onderlaag na het 
verwijderen van de vloerbedekking. Verwijder lijmresten zo goed mogelijk. Breng 
de primer aan. Verlijm het parket met geschikte lijm. Raadpleeg in ieder geval de 
technische dienst van de lijmfabrikant. 

5. Plaats The Twelve met tand- en groefgereedschap
Om parket te plaatsen als een echte professional, hebt u het juiste gereedschap 
nodig. Voordat u met de plaatsing van uw parket begint, moet u ervoor zorgen dat u 
het volgende gereedschap bij de hand hebt:
- Decoupeerzaag
- Tafelzaag
- Afstandhouders
- Verstekbak
- Slaghoutje met het profiel van het parket (stuk houten vloer)
- Klokboor (voor radiatorbuizen)
- Rubberen hamer
-  Getande lijmkam type PAJARITO B3, B12, B15 of kitpistool (lijmrupstechniek)

The Twelve moet VOLLEDIG VERLIJMD worden geïnstalleerd. Laat een uitzettingsvoeg 
(of randafstand) van 1,5 mm per strekkende meter geplaatst parket, met een 
minimum van 8 mm, langs de muur en voor elk obstakel (leidingen, trap, paal, 
schoorsteenvoet, enz.). Om het parket vrij te kunnen laten bewegen, mag de 
cumulatieve breedte van de geplaatste planken niet meer dan 8 m bedragen. Er 
dient in ieder geval een uitzettingsvoeg gelaten te worden aan elke drempel. Leg 
de platen bij voorkeur in de lengterichting van de kamer en in de richting van de 
lichtinval. Het oppervlak moet vlak en droog zijn. Zorg er ook voor dat de te plaatsen 
planken schoon zijn en dat ze vrij zijn van lijm, stof, vet en verfresten. Hetzelfde geldt 
voor uw gereedschap. Als u de parketvloer rechtstreeks op de ondervloer lijmt, hoeft 
u de groeven en tanden van de afzonderlijke planken niet te verlijmen.
De keuze van de lijm hangt af van: - de ondergrond (soort, vlakheid) - het soort 
parket - de houtsoort - de grootte van de elementen - de compatibiliteit van de 
ondergrond, de primer, de egalisatie en de lijm. Wij adviseren u de lijmfabrikant te 
raadplegen voor de juiste keuze en combinatie.

Breng de lijm op de ondergrond aan met een lijmkam van het type PAJARITO B3, 
B12, B15 of met een kitpistool (lijmrupstechniek). Het aanbrengen moet gebeuren 
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op een klein oppervlak en in streepbewegingen, houd de lijmspatel onder een 
hoek zodat u de lijmrupsen goed kunt vormen. U kunt geen lijm op de tand en 
aan de onderkant van de plank smeren. Vervang de kam elke ± 50 m² en gebruik 
ongeveer 1kg tot 1,2kg lijm voor 1m² vloer. - Plaats de plank op de verse lijm binnen 
de ‘open tijd’. Overschrijd de in de gebruiksaanwijzing van de lijm beschreven 
‘open tijd’ niet. Deze “open tijd” is de periode tussen het aanbrengen van de lijm 
en het plaatsen van de planken. Het is belangrijk dat u de plank aandrukt om 
een goede hechting op de ondergrond te verkrijgen. - Plaats afstandshouders 
langs de buitenrand om de uitzettingsvoeg in acht te nemen. - Zaag de planken 
van de laatste rij af op de gewenste breedte; let op de ruimte die nodig is voor de 
uitzettingsvoeg. Schuif de planken in elkaar met een metaalstopper. Verwijder de 
afstandhouders 24 uur na de plaatsing. - Respecteer de door de fabrikant van de 
gebruikte lijm voorgeschreven droogtijd voordat u op uw parketvloer loopt.

6. Onderhoud
De warme uitstraling van uw houten vloer staat of valt met goed onderhoud. 
Parket onderhouden omvat meer dan gewoon schoonhouden; ook voeden en 
beschermen is belangrijk. Onderhoud begint met preventie:
- Bescherm de poten van meubels en stoelen met zelfklevend vilt.
- Stoelen met wielen die rechtstreeks over de parketvloer rijden, moeten worden 

vermeden (of worden voorzien van parketwielen)
- Zet uw planten altijd in een waterdichte bak of schaal, nooit rechtstreeks op het 

hout.
- Houd de luchtvochtigheid zo constant mogelijk. Dit beperkt de uitzetting en 

inkrimping van het hout.
- Voorzie een mat aan toegangsdeuren en schuiframen.

Deze onderhoudsgids is gebaseerd op onze eigen ervaring en die van onze 
leveranciers. De natuurlijke olie die voor parketvloeren en houten vloeren wordt 
gebruikt, is een beschermende olie die speciaal is ontwikkeld voor onze geoliede 
houten vloeren. Bijgevolg dient u de vereiste onderhouds- en reinigingsproducten 
van The Twelve te gebruiken, die bij onze verdelers te koop zijn. U dient het parket 
geen tweede keer te oliën omdat het reeds afgewerkt en verzadigd werd met 
meerdere lagen UVolie, die het indringen van nieuwe olie verhinderen (tenzij het 
parket vooraf opgeschuurd werd). Dit geldt uiteraard niet voor onderhoudsolie, 
die dient om uw vloer te onderhouden (zie verder).

Alle kleurschakeringen, inclusief de uiteindelijke top-coating, worden uitgehard 
door UV en zuurstof. Onze olie is GEEN standaard UV-olie. Zij wordt namelijk voor 
80% gedroogd door UV en voor 20% door zuurstof om de voordelen te verkrijgen 
van een hoogwaardige ecologische afwerking. Het oppervlak is duaalhardend 
en hardt verder uit door zuurstof, wat de eigenschappen ervan optimaliseert 
(natuurlijke droging aan de lucht) en is daardoor ook herstelbaar. The Twelve-
producten zijn klaar voor installatie zonder eindonderhoud of gebruik van zeep 
na plaatsing als de vloer de laatste bouwactiviteit is. Beperk het belopen van 
een afgewerkte vloer tijdens bouwwerken. Indien het plaatsen van de vloer niet 
de laatste bouwactiviteit is, bedek de vloer dan goed met beschermmateriaal. 
Houd er rekening mee dat het eventuele beschermmateriaal op de vloer het 
uithardingsproces door zuurstof vertraagt, en gebruik geen vloerverwarming 
(stralingsverwarming) terwijl de vloer bedekt is. Als alle bouwwerkzaamheden 
zijn beëindigd, wordt geadviseerd het beschermmateriaal weg te nemen en de 
eerste reiniging/onderhoud uit te voeren met onze onderhoudsolie.

- Voor het dagelijks onderhoud en een betere bescherming van uw geoliede 
vloer kunt u, behalve met borstel en stofzuiger, reinigen met The Twelve-
parketzeep. Meng 4 tot 5 kopjes The Twelve-parketzeep in 10 liter lauw water, 
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breng aan met een niet te natte doek, mop of microvezelbezem met korte 
haren. Wring de vuile doek uit en spoel deze in een tweede emmer met schoon 
water. Na ongeveer 1 uur bij kamertemperatuur is de vloer droog.

- Om uw dof geworden parket een grondige opfrisbeurt te geven en weer te 
laten glanzen, kunt u The Twelve onderhoudsolie gebruiken en het overschot 
verwijderen met een microvezeldoek of met uw polijstmachine met nieuwe 
pad. In geval van vloerverwarming moet de The Twelve-onderhoudsolie 
minstens tweemaal per jaar worden aangebracht om het hout te voeden.

- In risicozones, zoals zones die in contact staan met de buitenlucht, zones met 
veel doorgang of zones waar voedsel wordt geconsumeerd, wordt het sterk 
aanbevolen de onderhoudsolie aan te brengen zodra de installatie is voltooid, 
om beter te beschermen tegen indringende vloeistoffen en vetten. Omdat olie 
de satijnglans van de afwerking enigszins versterkt (ook al is dat effect slechts 
tijdelijk), is het om esthetische redenen aan te bevelen het gehele oppervlak 
van de kamer te behandelen.

- Voor krassen, brandplekken van sigaretten of andere hardnekkige vlekken, kunt 
u advies inwinnen bij onze verdelers. Als u de kleur wilt veranderen, moet u 
het parket tot op het ruwe hout afschuren en vervolgens de nieuwe afwerking 
aanbrengen. Vergeet nooit The Twelveonderhoudsolie aan te brengen, die 
beschermt tegen indringende vloeistoffen. Maak uw doeken nat na gebruik, 
anders dreigen ze spontaan te ontbranden. Bij niet-naleving van onze 
aanbevelingen vervalt onze garantie. De klant heeft een aankoopbewijs nodig 
als bewijs van goed onderhoud met de voorgeschreven producten.

7. Luchtvochtigheid
Elke ruimte kampt met schommelingen in vochtigheid. Uw houten vloer reageert 
op deze schommelingen door uit te zetten en te krimpen: er wordt dan ook 
gezegd dat hout een levend materiaal is. Een luchtvochtigheid tussen 40 en 60% 
is ideaal: in die omstandigheden zal het hout niet te veel uitzetten of krimpen. 
Voldoet uw ruimte aan deze waarden in de winter en de zomer? Dan hoeft u 
zich nergens zorgen over te maken. Veel kamers met een radiator hebben in 
de winter te maken met een lage luchtvochtigheid. Daalt deze onder de 40 
procent? Dan vormen luchtbevochtigers aan uw radiatoren een goedkope en 
efficiënte oplossing. Voldoet uw kamer nog altijd niet aan de minimumwaarde? 
Gebruik dan een elektrische luchtbevochtiger. In een kamer met een te 
hoge luchtvochtigheid kunt u het beste een luchtontvochtiger plaatsen. Een 
ontvochtiger condenseert het vocht uit de lucht en brengt zo het percentage 
omlaag. Bij een hoge luchtvochtigheid kan een goede ventilatie in veel gevallen 
wonderen doen. De luchtvochtigheid onder controle houden is niet zo moeilijk, de 
volgende tips kunnen u op weg helpen.
- Ventileer uw kamers in de lente en de herfst om grote schommelingen in de 

luchtvochtigheid te voorkomen.
- Gebruik een hygrometer om de vochtigheid te meten.
- Installeer uw vloer op een moment dat de luchtvochtigheid in de kamer 

gemiddeld is.
- Installeer zo nodig een elektrisch apparaat (luchtbevochtiger of ontvochtiger) 

om de vochtigheid in uw huis onder controle te houden.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België.
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