
VINYL PLANKS

M
ADE IN BELGIUM

100 % QUALITY

PURE CLICK
VINYL CLICK VLOEREN

NL



1. Inleiding 
Pure Click is een LVT vloer met revolutionair clicksysteem ontworpen voor residentieel 
gebruik en geproduceerd volgens de standaard EN 10582. Pure Click 55 is geschikt 
voor zowel privaat als commercieel gebruik zoals winkels, hotelkamers,… Pure Click 
is niet geschikt voor buitenshuis gebruik, verandas en solariums. We raden af om het 
product te installeren in ruimtes die niet temperatuur gecontroleerd zijn. Vermijd 
langdurige blootstelling aan direct zonlicht. Extreme zonnestraling, hitte en grote 
temperatuursschommelingen kunnen schade veroorzaken. De maximaal aangeraden 
oppervlakte is 10 x 10 m.
Gebruik een uitzettingsprofiel in deuropeningen en/ of wanneer de ruimte langer/ 
breder is dan 10 m. Het is belangrijk steeds een uitzettingsvoeg van 8 mm te voorzien 
tussen uw vloer en de muren en ook rond steunpalen, buizen, drempels, enz. Pure Click 
kan geinstalleerd worden op ondervloeren met vloerverwarming, op voorwaarde dat 
de vloertemperatuur niet meer dan 27° bedraagt. Schakel uw vloerverwarming uit 24 
uur voor, tijdens, en na de plaatsing. Verhoog, 24 uur na installatie,  uw vloerverwarming 
geleidelijk aan met 5°C per dag. In geval van elektrische vloerverwarmingssystemen 
adviseren we niet boven 60W/m² te gaan.

2. Voorbereiding
2.1 Gereedschap
Breekmes, decoupeerzaag of guillotine / potlood / een T-vormige lat / 
(plooi)meter en spacers.

2.2. Ondervloer eigenschappen
Een zorgvuldige voorbereiding is essentieel voor een goed uitziende 
vloer. Reinig de installatieruimte en verwijder al het vuil dat mogelijk 
uw vloer kan beschadigen. De ondergrond waarop de vinyl planken 
geplaats worden moet perfect zuiver, droog, effen en hard zijn. 
De vloer moet vrij van bulten of scheuren en vrij van gips, verf, 
olie of vet resten zijn. Textiel vloerbekleding en naaldvilt moeten 
verwijderd worden. Maximum hoogteverschil van de vloer in de te 
installeren ruimte mag maximum 3 mm per m zijn. Als de ondergrond 

ruw of oneffen is (meer dan 3 mm per m), kan dit mogelijk zichtbaar worden op het 
vloeroppervlak. Hierdoor kan slijtage ontstaan op hogere punten en/of indrukking op 
lagere punten.
Als het aangegeven hoogteverschil groter is, moet de ondergrond genivelleerd worden 
met een geschikt vulmiddel of nivelleringsproduct. De ondergrond moet zorgvuldig 
gecontroleerd zijn op vochtproblemen. Als er vocht is, dicht de ruimte dan af vóór 
installatie. Bij een tegelvloer als ondergrond is het niet nodig de tegelvoegen op te vullen.

Pure Click kan geinstalleerd worden bovenop beton, tegels, hout en de meeste
harde vloerbedekkingen, op voorwaarde dat het bestaande oppervlak effen is
of effen kan gemaakt worden. Max. vochtigheidsgraad in de betonnen vloer/
chape is 75 % RH op min. 20°C (68°F)(max. 3,0 CM %). Neem contact op met uw
verdeler als u twijfelt aan de kwaliteit of de geschiktheid van uw ondergrond
voor de plaatsing, hij staat u graag bij met advies. Alhoewel Pure Click bestand is tegen 
vocht, kan vocht wel schimmelvorming onder de vloer veroorzaken.
Wij adviseren om de BERRYALLOC LVT onderlaag (DreamTec +) te gebruiken, om loop-
geluid en doorgangsgeluid te verminderen. In vochtige ruimtes, zoals badkamers, 
raden we het gebruik van een waterresistent membraan aan indien uw ondervloer niet 
waterresistent is (bv houten vloeren)

2.3 Acclimatisatie
Bewaar de panelen gedurende ten minste 48 uur bij kamertempera-
tuur in de ongeopende verpakking en bewaar ze horizontaal in de 
ruimte waar u ze zal installeren, met de decoratieve zijde omhoog. 
De ideale kamertemperatuur bedraagt 18-25°C. Behoud deze tempe-
ratuur ook gedurende de installatie zelf. Zorg dat u tevreden bent 
met de perfecte conditie van de geleverde vloer voor de installatie 

begint. Klachten zijn niet ontvankelijk op goederen die versneden of geplaatst zijn. Mix 
bij de installatie planken van verschillende dozen voor een optimaal visueel resultaat. Dit 
verzekert een meer natuurlijk uitziende vloer.

Pure Click moet ‘zwevend’ geinstalleerd worden en moet de mogelijkheid hebben om 
in elke richting te bewegen, dit veronderstelt dat er voldoende ruimte moet voorzien 
worden tussen de vloer en de muur of andere vaste elementen in de kamer. Pure Click 
mag niet vastgeschroefd of vastgenageld worden aan de ondervloer.

3. Installatie 
Controleer of de vloerpanelen geen zichtbare defecten hebben alvorens deze te 
installeren! Meet de kamer nauwkeurig om een gebalanceerde verdeling te bekomen. 
Zo kan je bepalen of de eerste rij zal moeten verzaagd worden. De eerste en laatste rij
panelen zouden niet minder dan 5 cm breed mogen zijn.
Als de eerste rij vloerpanelen niet in breedte moeten verzaagd worden, is het noodzakelijk 
om de clickelementen af te snijden zodat u een nette, effen kant hebt tegen de muur.
Pure Click kan gemakkelijk worden gesneden met een breekmes, met de decorzijde naar 
boven gericht.

Gebruik geen hamer om de planken in elkaar te plaatsen. Bij het starten van een nieuwe 
rij: zorg er altijd voor dat de korte kanten min. 25 cm (= 3 click elementen) geschrankt 
zijn tov die van de vorige rij. Overweeg om enkele planken te bewaren voor eventuele 
herstellingen. Voor een natuurlijk resultaat, gebruikt u het restdeel van de vorige rij als 
eerste deel voor de nieuwe rij, op voorwaarde dat dit stuk minimum 30 cm lang is. U kan 
de Pure Click op verschillende manieren intalleren, wij adviseren u om vanaf de tweede 
rij, altijd de korte zijde eerst te gaan verbinden en daarna de
lange zijde.

4. Afwerking
Gebruik steeds de Pure Click accessoires voor een perfect resultaat.

5. Instructies voor gebruik
Teneinde uw vloer in goede staat te houden is het belangrijk om deurmatten te plaaten 
bij iedere ingang om zo schurende deeltjes die via uw schoenen binnenkomen te ver-
wijderen. (grind, steentjes,…)
Gebruik vilten pads onder meubelpoten of onder andere zware objecten.
Gebruik geen rubberen matten. Gebruik, zachte, niet-rubberen zwenkwielen onder 
bureaustoelen.

6. Reiniging
6.1 Eerste reiniging
Verwijder eerst alle vuil en stof van de vloer met een borstel of een stofzuiger. Daarna 
poetst u minimum 2 maal met water en een neutrale detergent, tot het water helder is. Wij 
adviseren BERRYALLOC Vinyl Planken schoonmaakmiddel. Een ander schoonmaakmiddel 
kan producten bevatten die de vloer kunnen beschadigen. De coating van de toplaag 
maakt een speciale behandeling na plaatsing overbodig.

6.2 Onderhoudsinstructies
Stofzuigen of dweilen. Wanneer nodig kan u een milde detergent gebruiken.
Wij adviseren BERRYALLOC Vinyl Planken schoonmaakmiddel. Andere schoonmaak-
middellen kunnen producten bevatten die de vloer kunnen beschadigen. Giet geen 
water uit over de vloer of laat geen plassen water staan op de vloer. Spoel uw vloer 
grondig en dweil overtollig water op. NB: vloeren zijn gladder wanneer vochtig.
Vlekken of markeringen moeten zo snel als mogelijk opgekuist worden.
Gebruik geen chloorhoudende poetsmiddelen.
Gebruik nooit was of vernislakken.

7. Garantie info en condities
Garantie voor de eerste gebruiker:
Pure Click planken zijn in garantie onder normale gebruiksomstandigheden tegen 
productiefouten vanaf hun aankoopdatum door de eerste klant. Deze garantie dekt 
alle abnormale slijtage van het product, op voorwaarde dat de Pure Click planken 
geinstalleerd en onderhouden werden volgens bovenstaande instructies. Deze garantie 
dekt de vervanging van beschadigde Pure Click planken met gelijkaardige Pure Click 
planken of Pure Click planken van gelijkwaardige kwaliteit van de bestaande collectie 
op het tijdstip van de klacht. Deze garantie geeft in geen enkele omstandigheid recht 
op een financiele vergoeding en dekt geen geen kosten voor verwijdering of installatie.

Deze garantie dekt geen:
•  Normale slijtage
•   Mechanische beschadiging of andere wijziging veroorzaakt door gebruik dat niet in 

overeenstemming valt met de BerryAlloc installatie instrucies.
•   Transport schade
•   Ongelukken, verkeerd gebruik of misbruik
•   Schade veroorzaakt door verkeerde schoonmaakmethodes of ongeschikte detergenten
•   Schade door zware stoelen of meubelen. Het is aanbevolen dat u vilten pads gebruikt  

onder stoelen en meubels om mogelijke oppervlakte krassen en markeringen te  
 voorkomen

•   Schade door zand of grind, het is aanbevolen om deurmatten te gebruiken zowel aan  
de binnen- en buitenkant van alle externe doorgangen om te voorkomen dat grind  
wordt rondgedragen over de vloer.

•   Schade door krassen

Voor meer informatie: www.berryalloc.com

8. Juridische informatie
Dit document bevat de algemene installatie instructies, gebaseerd op de meest
recent beschikbare informatie. Voor het beste eindresultaat en de geldigheid van de 
garantie, moeten deze instructies strikt gevolgd worden.
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