
Montage-instructies – nora® plinten en hoekplinten

De ondervloer moet legklaar volgens VOB, DIN 18 365 zijn. Ondervloeren moeten egaal zijn en mogen geen niveauverschillen hebben 
die groter zijn dan 0,6mm. Oneffenheden of een te ruwe ondergrond op muren en vloeren moeten worden uitgevlakt of geëgaliseerd.

De temperatuur van de ondergrond dient tijdens het leggen en uitharden van de lijm ten minste 15 °C te zijn.  Zorg ervoor dat de 
nora® profielen de vereiste ondervloertemperatuur hebben. Vooral in de winter moeten alle profielen enkele dagen op de locatie 
worden opgeslagen. Gedurende deze periode moeten de profielen plat en gelijkmatig worden opgeslagen.

nora®-profielen worden gemaakt van rubber. Voor een goede hechting dient de achterzijde van de profielen zorgvuldig ontvet te 
worden. Op de achterkant mogen geen resten aanwezig zijn.

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

Plint S 3003 en hoekplint SI 7001 resp. SA 7002

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Benodigd gereedschap voor het  
aanbrengen van de plinten/hoekplinten 
S 3003, SI 7001, SA 7002

Breng steeds eerst de hoekplinten 
(afbeelding 1) aan en daarna de plinten 
(afbeelding 2).
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 1.  Voorafgaand aan het werk worden de 
plint en de voetbreedte van de profielen 
met een potloodstreep of slaglijn 
gemarkeerd. Daardoor wordt gega-
randeerd dat de hoekplinten bij het  
lijmen op één lijn met de plinten kunnen 
worden aangebracht.

 2.  Bij het verlijmen van de plinten en 
hoekplinten adviseren wij nora®  
Profix 90* voor de wand en nora® 
Profix 50* voor de vloer.

   Breng het droogtape aan op de wand 
en op de vloer. Verwijder het schutfolie 
nog niet van de  montageband.

 3.  Voordat de binnenste en buitenste 
plinthoeken worden verlijmd, moet de 
juiste hoek met behulp van een deel 
van een plint (breedte ten minste 10 cm) 
worden gecontroleerd.  
U kunt ook een vierkant kader ge-
bruiken.

* 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.

 4.  Sla de hoekplint met de lichte rubberen 
hamer tegen de wand en vloer.

01/2023 Pagina 2/8



 5.  Vervolgens wordt de plint gesneden. 
Tussen de binnenste en buitenste 
plinthoek vereist de plint een minimale 
breedte van 10 cm. Indien nodig moeten 
de hoeken worden ingekort. Een stukje 
van de plint wordt overlappend op de 
aangebrachte plinthoek aangebracht. 
Gebruik een ander deel van een plint 
(minimale breedte van 10 cm) als een 
richtlijn.

 6.  Aangezien de voegen tussen plint-
hoeken en plinten moeten worden 
afgedicht, wordt de plint in een  
zodanige hoek geplaatst dat een 
voegbreedte van 2-3 mm ontstaat. 
Markeer de plinten langs de rand van 
deze richtlijn of liniaal met behulp van 
een recht mes. Na het verwijderen 
van de richtlijn of liniaal wordt het 
uitstekende deel afgesneden. Dit zal 
in juiste verbindingen resulteren. 

 7.  Trek het schutfolie van de tape af.
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 9.  De aansluitvoegen van de binnen- en 
buitenhoeken en van de vloerbedekking 
moeten met nora® 1-K-voegpasta 
worden gevoegd. Dit voegen kan direct 
na het leggen c.q. monteren en het in 
de was zetten met nora® vloeibare was 
worden uitgevoerd (zie de verwerkings-
instructie ”Voegen”).

 8.  Druk vervolgens de plint en hoekplint 
aan en klop deze met een lichte 
 rubberen hamer vast.
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Plinten S 1023 U en S 1024 U

Benodigd gereedschap voor het 
aanbrengen van de plinten S 1023 U 
en S 1024 U

 1.  Breng nora® tape Profix 50* (voor 
S 1023 U) resp. Profix 90* (voor 
S 1024 U) aan op de muur.

 2.  Maak de achterzijde van de plint met 
een ontvetter schoon. Er mogen geen 
stof- of vuildeeltjes achterblijven.

 3.  Trek het schutfolie van de tape af.

   Plaats de plint op de juiste hoogte.

* 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.
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 4.  Druk de plint met de beitel aan  
en klop deze dan met een lichte 
 rubberen hamer vast.

 5.  Verwarm de plint aan de buitenhoe-
ken met een föhn trek deze met iets 
druk rondom de hoek.

   Houd de buitenhoeken vast totdat 
deze zover zijn afgekoeld dat ze  
hun vorm behouden.

 6.  De binnenhoeken worden gesneden 
en koud tegen elkaar gezet.

 7.  Hierbij moeten de plinten in de hoek 
met secondelijm worden vastgelijmd 
om naadvorming te voorkomen.
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 8.  Als alternatief kan de plint ook op de 
binnenhoeken worden verwarmd en 
met de beitel voorzichtig in de hoek 
worden gedrukt; houd deze vervolgens 
vast totdat hij is afgekoeld.

 9.  Verbindingen tussen twee plinten 
moeten op een harde ondervloer ter 
voorkoming van naadvorming met 
secondelijm worden vastgelijmd.

 10.  Druk de plint met de beitel aan en klop 
deze dan met een lichte rubberen 
hamer tegen de muur.
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Link naar de video:

www.nora.com/installation

Contactgegevens: 
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com
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https://www.nora.com/global/en/installation-care-flooring/how-to-videos
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