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PERGO® VINYL 5IN1® PROFIEL

Bestelcode

Foto

Afmetingen

Verpakkings-hoeveelheid
1 (mesje, rail inbegrepen)

PGVINCP(-)PV200

Productomschrijving
Het profiel met 5in1® technologie biedt een eenvoudige oplossing voor een
perfecte afwerking van uw Pergo® vloer. Met het bijgeleverd mesje creëert u
zelf elk mogelijk profiel: uitzettingsprofiel, aanpassingsprofiel,
overgangsprofiel, eindprofiel (ook langs een muur) of trapprofiel.
Het 5in1® profiel biedt een handige en economische oplossing.
Inhoud: 5in1 profiel, multifunctionele rail en handig mesje.
Toepassingen
De rigid vinyl van Pergo is een thermoplast. Dit wil zeggen dat de vloer kan uitzetten en
krimpen onder de invloed van warmte (direct zonlicht, snel opwarmen van een kamer in de
winter,…). Om dit op te vangen zijn er profielen nodig die zuinig en proper deze nodige
uitzettingsvoeg overbruggen.
Het Pergo® 5in1® profiel kan gebruikt worden in 5 verschillende toepassingen.
 Uitzettingsprofiel
Het Pergo® uitzettingsprofiel dient om twee vloeren te verbinden in: deurportalen,
deuropeningen, L-vormige ruimte of in ruimtes waar de vloer over een afstand van
meer dan 13 lm in de lengte of breedte is gelegd (in een kamer met een stabiele
temperatuur 18-30°C). In kamers met een grotere variatie (5-65°C), wordt een
maximale lengte en breedte van 8m aanbevolen.
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 Aanpassingsprofiel
het Pergo® aanpassingsprofiel dient om de overgang te maken tussen een Pergo®
vloer en een ander type, lager gelegen vloerbedekking zoals tegels of parket.

 Eindprofiel
Het Pergo® eindprofiel dient om de rand van een vloer af te werken tegen: een
verticaal oppervlak zoals schuifdeuren, lage open ramen, een iets hoger gelegen
dorpel of tegelvloer.
Het profiel kan ook doormidden gesneden worden voor een fijne muurafwerking.

 Trapprofiel
Ook je trap kan je bekleden met Pergo® planken en afwerken in de stijl van je
keuze, met het 5in1® profiel als trapneus. Gebruik daarvoor het apart te bestellen
aluminium onderprofiel.
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Eigenschappen
 Uitmuntend slijt- en krasresistent gecoate PVC folie met structuur.
 Geen storende naden in vergelijking met andere multifunctionele profielen. Door de PVC
drager is het profiel zeer fijn.
 Watervast verlijmde PVC drager
 Multifunctionele rail
Deze bijgeleverde rail kan ook gesplit worden bij een plaatsing als eindprofiel
tegen een muur of dorpel.
 Passend accessoire
Het Pergo® 5in1® profiel komt met een dessin en
oppervlaktestructuur die perfect passen bij de vloer. Het gebruikt
namelijk dezelfde decorfolie als de vloer.
 Economisch
Omdat de restjes profiel nog in andere toepassingen kunnen worden gebruikt, is er
minder verlies.
 Eenvoudig
Nog een extra voordeel van dit multifunctionele profiel, is dat de juiste oplossing
steeds bij de hand is.
 Compleet pakket
De rail en het mesje worden samen met het multifunctionele profiel geleverd.
Gebruiksaanwijzing
PLAATSING VAN DE RAIL
Snij de kunststof rail op de juiste lengte en plaats deze in het midden van de open ruimte
tussen beide vloeroppervlakken.
Laat bij het plaatsen van de vloer genoeg ruimte tussen beide oppervlakken die met het
profiel op elkaar zullen worden aangesloten.
Breng een merkteken aan op de vloer om aan te geven hoe ver de afkant van de vloer zal
reiken. Laat de ondervloer tot net vóór deze lijn reiken; het is beter om de rail later direct
op de ondervloer vast te maken. Breng de lijm in een S-vorm aan op de rail. De lijm mag niet
voorbij de rail komen. Zorg ervoor dat er een voldoende grote uitzettingsvoeg is tussen de
vloer en de verhoogde poten van de rail waarin het profiel zal worden geklikt, na het
verwijderen van de steunpoten aan de betreffende zijde; wanneer de vloer aan die zijde
wordt geplaatst.
Eindprofiel: Plaatsing tegen een verticaal oppervlak: zaag de kunststof rail op de juiste
lengte en breek de rail halverwege door. U kunt beide halve rails gebruiken. Doe dit na de 2
steunpoten op de rail te hebben verwijderd.
Gebruik de Pergo One4all lijm om de rail op gelijk welk soort oppervlak te bevestigen.
HET MESJE
Wanneer u het profiel snijdt, legt u het altijd horizontaal op een stabiele ondergrond. Houd
het 5in1-profiel vlak om te hanteren, op maat te zagen en de juiste afmetingen en vorm
voor te bereiden. Het mesje kan gewoon gebruikt worden om één of twee stukjes van het
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profiel (X en Y) te snijden om een adapter-, eind- en uitzettingsprofiel te bekomen. Plaats
het mesje bovenop het profiel, zodat het blad eronder in de smalle gleuf in de zijkant van
het profiel past. Druk het mesje naar beneden en verschuif het. Voor het installeren duwt u
het voorzichtig in de richting van de pijl. Enkel wanneer u een muureindprofiel wilt maken
en de 5in1 in twee wilt splitsen, activeert u mes B in de slitter door in het midden te duwen.
Doe dit enkel nadat u het overgangs- (X) en eindprofiel (Y) heeft verwijderd. Verwijder het
stuk (X of Y) dat moet worden verwijderd.

AFWERKING
1 UITZETTINGSPROFIEL/T-MOLDING,

Snij het profiel eerst op de juiste lengte. Gebruik het mesje om stuk X en stuk Y van elkaar te
snijden zodat een uitzettingsprofiel/T-molding bekomen wordt. Opmerking: om gemakkelijk
te snijden, snijdt u beide lengtes voor u de 2 benen verwijdert. Voor het installeren drukt u
het profiel van de ene kant van de rail naar de andere. Druk het tegen de vloer.
2 ADAPTERPROFIEL/VERLOOPSTUK

Snij het profiel eerst op de juiste lengte. Gebruik het mesje om stuk Y eraf te snijden zodat
een adapterprofiel/verloopstuk bekomen wordt. Voor het installeren drukt u het profiel van
de ene kant van de rail naar de andere. Druk het tegen de vloer.
3 EINDPROFIEL
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Snij het profiel eerst op de juiste lengte. Gebruik het mesje om stuk X en stuk Y van elkaar te
snijden zodat een uitzettingsprofiel bekomen wordt. Gebruik vervolgens mes B om het
profiel in twee te snijden. Voor het installeren drukt u het profiel van de ene kant van de rail
naar de andere. Druk het tegen de vloer.
4 OVERGANGSPROFIEL

Snij het profiel eerst op de juiste lengte. Gebruik het mesje om stuk X eraf te snijden zodat
een overgangsprofiel bekomen wordt. Voor het installeren drukt u het profiel van de ene
kant van de rail naar de andere. Druk het tegen de vloer.
5 TRAPPROFIEL
Voor plaatsing van het profiel met 5in1®-technologie als een trapprofiel is een afzonderlijk
aluminium onderprofiel nodig. Gebruik de kunststof rail die in deze verpakking bijgeleverd
wordt niet, maar vraag uw verdeler naar het aluminium onderprofiel voor plaatsing op
trappen. Installatie-instructies: zie de verpakking van dat onderprofiel.

 Hoe bevestigen?
o Met de Pergo® Multiglue:
Met deze supersterke lijm kan elke rail stevig aan de ondergrond worden
bevestigd. U hoeft zich geen zorgen te maken over leidingen zoals bij het
gebruik van schroeven.
Bovendien heeft deze lijm een zeer hoge aanvangshechtheid, waardoor het
5in1® profiel zonder problemen onmiddellijk in de rail kan worden geduwd.
 Gebruik van het mesje
PAS OP: de rand van het versneden profiel en het mesje zijn scherp, draag steeds
handschoenen.
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