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Uitleg

Vloerverwarming
/vloerkoeling*

Dunner is beter, omdat het materiaal dan beter warmte
doorlaat. De vloer moet altijd vol verlijmd worden aan
de ondervloer. Vloerkoeling kan alleen als er een anticondensatieregelaar is geplaatst.

De microvelling
(voorgelakte versies)
verbergt mogelijke
kiertjes die kunnen
ontstaan bij
vloerverwarming.

Verlijming aan
ondervloer niet
makkelijk vanwege
clicksysteem.

Niet mogelijk: de latex
verdraagt de warmte
niet.

10 mm dikte: de
dunste, dus de beste
stabiliteit.

De microvelling
verbergt mogelijke
kiertjes die kunnen
ontstaan bij
vloerverwarming.

Vooral de 10 mm
dikte is zeer geschikt.

Lange planken zijn
lastiger te verlijmen;
Voordeel:
microvelling verbergt
mogelijke kiertjes die
kunnen ontstaan bij
vloerverwarming.

Lange planken zijn
lastiger te verlijmen;
microvelling
(gelakte versies)
verbergt mogelijke
kiertjes.

Multiplex is zeer
stabiel. Velling
verbergt mogelijke
kiertjes. Lange
planken zijn niet
altijd recht; dus
lastiger te verlijmen.

Geen microvelling.
Dus mogelijke
kiertjes die kunnen
ontstaan bij
vloerverwarming zijn
direct zichtbaar.

Natte ruimten, zoals
badkamers

Bamboe is zeer stabiel maar als water in het materiaal
komt, leidt dit tot problemen. Advies: raadpleeg een
parketlegger en gebruik onbehandelde versies en
breng afwerking ter plekke aan. Vol verlijmen op
ondervloer is noodzakelijk.

Advies: kies
onbehandelde versie
en werk de vloer ter
plekke af.

Verlijming aan
ondervloer niet
makkelijk vanwege
clicksysteem.

Niet geadviseerd:
oppervlakte is zeer
open en absorbeert
dus makkelijk water.

Advies: kies
onbehandelde
versie en werk de
vloer ter plekke af.
10 mm = beste
stabiliteit.

Niet geadviseerd:
grote vellingrand,
absorbeert
gemakkelijk water.

Vooral de 10 mm
dikte is zeer geschikt.

Niet geadviseerd:
er is geen
onbehandelde versie
beschikbaar.

Advies: kies
onbehandelde versie
en werk de vloer ter
plekke af.

Niet geadviseerd: er
is geen onbehandelde
versie beschikbaar.
Grote velling
absorbeert
gemakkelijk water.

Niet geadviseerd:
er is geen
onbehandelde
versie beschikbaar.

Zwevende vloeren

Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg
van veranderend vochtgehalte.
Zwevend: zorg altijd voor 10 mm zwelruimte rondom.
Bij een grotere zwelruimte kan een groter (zwevend)
oppervlak worden gelegd.

Kan zwevend gelegd
worden, max. breedte
x lengte: 5x12 m.

Kan zwevend gelegd
worden, max. breedte
x lengte: 7x12 m.

Moet altijd aan
ondervloer
verlijmd. Check
Uni/Flexbamboo
lijmadvies
(www.moso.eu)!

Moet altijd aan
ondervloer worden
verlijmd.

Kan zwevend gelegd
worden, max.
breedte x lengte:
6x12 m.

Moet altijd aan
ondervloer worden
verlijmd.

Kan zwevend gelegd
worden, max.
breedte x lengte: 8x12
m.

Kan zwevend gelegd
worden, max.
breedte x lengte:
6x12 m.

Kan zwevend gelegd
worden, max.
breedte x lengte:
7x12 m.

Kan zwevend gelegd
worden, max.
breedte x lengte: 7x12
m.

Grote,
aaneengesloten
oppervlakten
(> ca 85m2)

Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg
van veranderend vochtgehalte.
Voor grote oppervlakken dient de vloer altijd aan de
ondervloer te worden gelijmd.
Ondervloer moet droog/schoon/vlak zijn!

Verlijming aan
ondervloer niet
makkelijk vanwege
clicksysteem.

Check Uni/
Flexbamboo
lijmadvies
(www.moso.eu)!

10 mm dikte: de
dunste, dus de beste
stabiliteit.

Gemaakt van smalle/
dunne strips, dus
zeer stabiel.

Lange planken, icm
lak aan onderzijde zijn
lastiger te verlijmen
aan de ondervloer.

Lange planken zijn
lastiger te verlijmen
aan de ondervloer.

Lange planken zijn
lastiger te verlijmen
aan de ondervloer.

Click versie:
verlijming aan
ondervloer niet
makkelijk vanwege
clicksysteem.

Projectgebruik /
zware belasting

Voor (zwaar) projectgebruik is een combinatie van een
harde toplaag en een sterke afwerking vereist.
Vol verlijmen aan de ondervloer is geadviseerd.

Density® versie
geadviseerd.
Fabriekslak niet voor
zwaar gebruik.

Density® versie
geadviseerd.
Fabriekslak niet voor
zwaar gebruik.
Verlijming niet
makkelijk i.v.m. click.

Niet geadviseerd
vanwege open
oppervlakte.
Fabriekslak niet voor
zwaar gebruik.

Density® versie
geadviseerd /
fabriekslak is speciaal
voor projecten: BONA
125gr/m2 (Density®
versie 225gr/m2).

Oppervlak zeer
hard. Geen afwerking
nodig.

Density® versie
geadviseerd.
Breng een sterke
projectlak aan.

Fabriekslak niet
voor zwaar gebruik.
Verlijming niet
makkelijk i.v.m. click.

Density® versie
geadviseerd.
Fabriekslak niet
voor zwaar gebruik.

Fabrieksafwerking
(olie) niet geschikt
voor projectgebruik.

Density® versie
geadviseerd.
Fabriekslak niet voor
zwaar gebruik.
Verlijming niet
makkelijk i.v.m. click.

Eenvoudige en
goedkope installatie

Afhankelijk van de wijze van installeren, bepalen de
legkosten een klein of groot deel van de totale kosten
van de vloer.

Moet in mes en groef
of volledig aan de
ondervloer verlijmd
worden.

Snel te leggen dankzij
clicksysteem.

Vrij eenvoudig te
verlijmen, zeker in het
compacte formaat
van Unibamboo.

Moet altijd aan
ondervloer worden
verlijmd.

Moet in mes en groef
of volledig aan de
ondervloer verlijmd
worden.

Moet altijd aan
ondervloer worden
verlijmd.

Legkosten relatief
laag dankzij
clicksysteem.

Moet in mes en groef
of volledig aan de
ondervloer verlijmd
worden.

Moet in mes en groef
of volledig aan de
ondervloer verlijmd
worden.

Legkosten relatief
laag dankzij
clicksysteem.

Ecologie (LEED,
FSC®, BREEAM),
CO2 neutraal**)

Bamboe is een ecologisch materiaal maar binnen het
assortiment zijn er diverse ‘econiveaus’, afhankelijk van
de gebruikte materialen. Alle MOSO® producten zijn
op aanvraag beschikbaar met FSC® certiﬁcaat.

Alleen bamboe.

Vanwege HDF kern
niet 100% groen.

Vanwege
latexbacking niet
100% groen.

Alleen bamboe.

100% bamboe,
gemaakt met
formaldehyde vrije
lijm.

100% bamboe en
geen lijm toegepast
in product (behalve
Density® versies).

Alleen bamboe.

Alleen bamboe.

Vanwege multiplex
onderlaag
niet 100% groen.

Vanwege
houtonderlagen
niet 100% groen.

Keuze in uitstraling

Bamboe heeft een zeer bijzondere uitstraling met de
typische lijnenpatronen van de bamboestam en
-strips. Echter door diverse behandelingen, zoals
(kleur-)lakken, oliën, borstelen en walsen, kunnen
allerlei uitvoeringen worden gecreëerd.

Naturel, Caramel,
Plain Pressed, Side
Pressed, Density®,
onbehandeld,
gelakt beschikbaar.

Naturel, Caramel,
Side Pressed,
Density®, geborsteld,
gebeitst, in
verschillende
kleuren beschikbaar.

Zeer ruime keuze
in stripbreedtes en
kleuren beschikbaar.

Naturel, Caramel,
Plain Pressed, Side
Pressed, Density®,
onbehandeld,
geolied, gelakt
beschikbaar.

1 versie beschikbaar.

Naturel, Caramel,
Chocolate, Side
Pressed, Density®,
onbehandeld
beschikbaar.

2 natuurlijke bamboe
versies, 2 woodlooks,
5 kleuren.

Naturel, Caramel,
Plain Pressed, Side
Pressed, Density®,
onbehandeld,
gelakt beschikbaar.

Naturel, Caramel,
Density®, geolied
beschikbaar.

Naturel, caramel,
Plain Pressed, Side
Pressed, Density®,
geolied, gelakt
beschikbaar.

Gelijkenis met massief
houten vloerplanken

Bamboe vloerplanken kunnen dezelfde uitstraling
hebben als houten vloerplanken, maar met het
bijzonder lijnenpatronen van de bamboestam en
-strips. In de Density® versie zijn deze minder zichtbaar
en lijken de bamboevezels op houtnerven.

Density® versie
beschikbaar.

Density® versie
beschikbaar, echter
niet als massief
bamboe.

Geen Density® versie
beschikbaar.

Density® versie
beschikbaar.

Geen Density® versie
beschikbaar en
volledig andere
look.

Density® versie
beschikbaar.

Bamboe naturel,
caramel en 5
houtlooks.

Density® versie
beschikbaar.

Density® versie
beschikbaar, echter
niet als massief
bamboe.

Density® versie
beschikbaar, echter
niet als massief
bamboe.

purebamboo

topbamboo

unibamboo /
ﬂexbamboo

**) LCA (Life-cycle Assessment) rapport verkrijgbaar:

u www.moso.eu/vloerverwarming

u www.moso.eu/lca

geadviseerd /
volledig van
toepassing

bambooforest

mogelijk / van
toepassing

bambooindustriale

beperkt
mogelijk /
beperkt van
toepassing

bamboosolida

niet mogelijk /
niet geadviseerd /
niet van toepassing

bambooelite

www.moso.eu

bambooplex

bamboonoble

201610

*) Zie “MOSO vloerverwarming” voor de condities betreft plaatsing op warmwater
vloerverwarming:

bamboosupreme

