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OFFERTE IN BIJLAGE  

FACTUUR IN BIJLAGE  
 

 

De gekozen vloer bestaat uit HOUT, een natuurlijk materiaal dat natuurlijke eigenschappen bezit waarmee u 

na het plaatsen rekening moet mee houden: 

 

Elke ruimte kampt met schommelingen in luchtvochtigheid. Uw houten vloer reageert op die schommelingen 

door uit te zetten en in te krimpen, dit noemen we het leven van een houten vloer. 

 

Conform de voorziene normen werd het hout gedroogd tot een evenwichtsvochtgehalte dat overeenstemt 

met het gemiddelde binnenklimaat in onze klimaatzone, zijnde een constante luchtvochtigheid van 40 à 60% 

bij een constante kamertemperatuur van  20°C. 

 

Een luchtvochtigheid tussen 40% en 60% is ideaal: in die omstandigheden zal het hout niet al te veel krimpen 

of uitzetten. Haalt uw ruimte die waarden in de winter én de zomer? Dan moet u zich geen zorgen maken.  

Veel kamers met een radiator, kampen in de winter met een te lage luchtvochtigheid. Zakt die onder 40 

procent? Dan zijn luchtbevochtigers aan uw radiatoren goedkope en efficiënte redmiddelen. Haalt u die 

minimumwaarde dan nog altijd niet dient u te beseffen dat ongunstige vochtomstandigheden, bijv. droogte 

(<40% LV) onmiddellijk zullen inwerken op het hout, d.m.v. krimp, barsten en vervorming van uw parket. 

 

Bij vloerverwarming moet men steeds rekening houden met meer extreme waarden van relatieve 

luchtvochtigheid in zomer- en wintervoorwaarden, zodat (grotere) voegjes tussen de parketplanken of barstjes 

nooit uitgesloten kunnen worden. 

 

Ventileer uw kamers in de lente en de herfst om grote schommelingen in de luchtvochtigheid te vermijden. 

 

Gebruik een hygrometer om de luchtvochtigheid te meten. 

 

Plaats uw vloer op een moment dat de luchtvochtigheid in de ruimte gemiddeld is. 

 

Installeer eventueel een elektrisch toestel (luchtbevochtiger of luchtontvochtiger) om de luchtvochtigheid in 

uw woning onder controle te houden. Dit apparaat zal constant water uit zijn reservoir verspreiden om de lucht 

te bevochtigen. Dit zorgt voor betere omstandigheden voor uw parket, meubels en uw eigen gezondheid. 
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Verklaart hierbij deze luchtvochtigheidsvoorschriften te hebben ontvangen en na te leven. 

 

Voor meer info: www.cabbani.com 
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