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Parket is niet aan de grond vastgehecht, 
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Voordat u parket gaat demonteren, controleert u of:

  Het parket niet beschadigd is: gebarsten, sporen van vocht, enz. Kleine 
gebreken, zoals krassen, kunnen gemakkelijk verwijderd worden tijdens het 
schuurproces van het parket. 

  et parket geen onherstelbare 

 e waarde van de parket of plankenvloer voldoende hoog is:
•  Hoge restwaarde voor hardhouten parket en planken, zoals eik,

kastanjeboom, enz. (> 40€/m2) 
• Lage restwaarde voor dennenhouten planken
• Sommige houtsoorten zijn zeer gegeerd, zoals eikenhouten parket daterend

uit de eerste helft van de 19de eeuw, hout afkomstig uit oude Amerikaanse
schuren, enz.)

Meer informatie over tweedehandsprijzen en verkooppunten vindt u op:
http://www.opalis.be/nl/materialen en http://www.2dehands.be/markt/

Controle vóór demontage
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Demontage

Met behulp van uw hamer en koevoet, 
haalt u de omliggende planken 
achtereenvolgen  weg. Wees voorzichtig. 
Bewerk de plank van de ene dwarsbalk 
naar de andere, en van het ene uiteinde 
naar het ander. Indien mogelijk, verwijdert 
u vooraf de spijkers met behulp van een 
tang. 

Aan de hand van uw hamer en beitel, klopt u 
de omliggende planken er achtereenvolgen  
uit. Wees voorzichtig. Bewerk de plank van 
het ene uiteinde naar het andere. In het 
geval van een zwevend parket, zal u de 
planken van elkaar moeten losklikken.

Eenmaal de planken zijn weggehaald, snijdt 
de overige spijkers uit de planken met 
een slijpmachine weg.  dan enkel op 
de draagbalken. Om u verplaatsing  
te vergemakkel en plaats  een 
aantal planken over de dwarsbalken heen.

Veeg de onderkant van de planken schoon 
door te schrapen in de gleuven met behulp 
van een cutter. U gebruikt een stalen borstel 
voor de overige oppervlakte.

Begin met de plinten van de wand af te 
halen met behulp van een hamer en beitel.

Wees voorzichtig  met de ele trische 
kabels die onder het parket lopen 
tijdens het doorsnijden van de planken 
en wanneer u de koevoet gebruikt. 

Haal een eerste plank weg met behulp van 
een hamer en beitel. De gekozen plank zal 
weliswaar sterk beschadigd worden. 
Als u  benodigde materiaal , kunt 
u de plank op voor and doorsnijden met 
behulp van en multitool of  zaagmachine. 
Trek dan de plank weg met behulp van een 
hamer en koevoet.

A. TRADITIONELE PARKETVLOER OF PLANKENVLOER

Haal een eerste plank weg met behulp van 
een hamer en beitel. De gekozen plank zal 
weliswaar sterk beschadigd worden. 
Verkies dus liever een plank  al 
beschadigd is en/of die aan de rand van de 
kamer gelegen is. 

B. ZWEVENDE- EN VERLIJMDE PARKETVLOER
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Reiniging en onderhoud

 Om een lastig schuurwerk te voorkomen kunt u, alvorens 
de parketvloer te leggen, de planken bij een timmerman 
laten afschuren.

Transport

 Voorzie een voldoende lange wagen of aanhangwagen.  
 Als de planken uit uw wagen steken, dient u als waarschuwing 

een markeringsbord op h  uiteinde te plaatsen. 

Opslag

 Stapel planken van soortgelijke lengtes en diktes op. 
Bundel dan de stapels van planken samen met een strapper 
of celophaan.  

 Stapel de planken op een pallet op tegen de vochtigheid. 
Voor lange planken is het aangeraden dat deze min of meer 
plat blijven en niet buigen onder hun eigen gewicht. U biedt 
best ondersteuning door bijvoorbeeld blokjes onder het 
uiteinde van de planken te plaatsen. 

Hermontage

 Bijkomend materiaal
• PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

 Eventuele verbouwing en aanpassing
• Parket kan worden geolied (ecologisch en traditioneel

systeem), geboend of gelakt. Meer informatie op 
http://www.parketidee.be/Vragen.html 

• U kunt ook de parketvloer laten borstelen om hem een
antieke look te geven.

• Voor meer informatie over het leggen van een parket- 
of plankenvloer: 
https://www.youtube.com/watch?v=qZ_QdaVJs2A

Bewaring en hermontage



i CDR Bouw

Aarzel niet ons uw vragen 
of opmerkingen te sturen. U 

ontvangt zo snel mogelijk een 
antwoord.

GEREALISEERD MET DE STEUN VAN LEEFMILIEU BRUSSEL
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Bravo! Dankzij uw inspanning om te recycleren helpt u 
mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze 
goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval. 

Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie 
en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te 

produceren.

Activiteitenzetel

François Malherbelaan 42
B-1070 Brussel

Beukenootjesstraat 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Maatschappelijke zetel

Vilvoordsesteenweg 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be
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 Stopcontacten en schakelaars
 Wastafels en kranen
 Deuren en toebehoren
 Radiatoren en thermostatische kranen
 Inbouwmeubelen
 Douchecabines en toebehoren
 Raamkozijnen en vensterdorpels
 Tegelwerk
 Bakstenen
 Lampen en toebehoren

Andere beschikbare handleidingen


