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Leginstructie – opstaand plintsysteem met nora® 
 rubber vloerbedekkingen

Een opstaand plintsysteem wordt meestal uitgevoerd met noraplan®. Echter, kan het ook met norament® en noracare® uitgevoerd 
worden. De  onderstaande instructies hebben betrekking op de procedure gebruik makend van noraplan®. 

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van de land-specifieke normen met betrekking tot de gereedheid voor de verwerking.
Behandel stoffige ondergronden voor met nora® PRP 101*.  Ondergronden mogen mag geen structuur bevatten die hoger is dan  
0,6 mm, eventueel met nora® L 1000* of nora® SF 1001* stuken.

noraplan® vloerbedekkingen moeten vóór het verlijmen geklimatiseerd zijn, d.w.z. de temperatuur van de noraplan®  vloerbedekking 
moet overeenkomen met die van de ondergrond en ten minste 15 °C zijn. Voor de verlijming adviseren wij nora® Profix 90*.

Voor het voegen van de opgetrokken muur moeten twee dagen worden ingepland.

Neem ook onze “Algemene instructies voor het leggen en monteren van nora® vloerbedekkingen, trapvormen en accessoires” 
in acht.

Benodigd gereedschap voor het 
optrekken van de muur

 1.  Met de 10 cm brede nora® lineaal 
een markering langs de muur 
 aanbrengen.

 2.  noraplan® uitrollen en de naden 
 snijden. Lijm precies tot aan de 
 markering aanbrengen en na het 
uitdampen de vloerbedekking 
 plaatsen.

* of een vergelijkbaar product van een andere producent. Of het betreffende product geschikt is en hoe u dit aanbrengt vindt u in de montagehandleiding  
of het technische gegevensblad.



10/2020                  Pagina 2/5

 3.  Na de uithardfase van de lijm  
(24 uur) met de 10 cm brede nora® 
stalen lineaal de vloerbedekking 
langs de wand recht afsnijden.

 4.  nora® Profix 90 tegen de wand 
 aanbrengen en goed aandrukken. 
Vervolgens ca. 2 cm afdekpapier 
afsnijden en verwijderen.

 5.  Profiel met holle kegel bijsnijden –  
bij buiten- en binnenhoeken met een 
profiellijstschaar in verstek snijden – 
en vastlijmen.

 6.  nora® Profix 90 montageband tot 
max. 2 mm van de vloerbedekkings-
rand plaatsen en goed aandrukken.
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 7.  Afdekpapier tegen de binnen- en 
buitenhoeken in verstek snijden. Bij 
het verlijmen altijd alleen het deel 
verwijderen dat net is verlijmd.

 8.  De voor de plintvorming vereiste 
vloerbedekkingsstrook op maat 
 snijden (19 cm breed).

   De binnen- en buitenhoeken met de 
nora® sjabloon op maat snijden.

 9.  Afdekpapier op de vloer verwijderen, 
vloerbedekkingsstrook schoon op  
de eerder gelegde vloerbedekking 
 leggen.

   Vervolgens het afdekpapier bij de 
muur verwijderen, de vloerbedekking 
gereed plaatsen en aandrukken.

 10.  Verlijmde vloerbedekkingsstrook  
bij de buitenhoeken met de nora® 
 sjabloon in verstek snijden.
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 11.  De volgende vloerbedekkingsstrook 
passend plaatsen en aandrukken.

 12.  De naden van de vloerbedekking 
moeten worden gevoegd. Deze 
 kunnen na 24 uur met nora® lasdraad 
worden gelast of direct na het leggen 
met nora® 1-K-voegpasta worden 
gevoegd (zie verwerkingsinstructie 
“Voegen”).

 13.  De binnen- en buitenhoeken en de 
naden moeten met nora® 1-K-voeg-
pasta worden gevoegd. Dit voegen 
kan direct na het leggen en het in de 
was zetten met nora® vloeibaar was 
worden uitgevoerd (zie Verwerkings-
instructie “Voegen”).
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Contactgegevens: 
Tel.:
BE  +32 (0) 2 - 657 52 50
NL  +31 (0) 416 - 28 61 40
DE  +49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com

www.nora.com/installation

Link naar de video:

https://www.nora.com/global/en/installation-care-flooring/how-to-videos

