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QUICK•STEP® CLIPS

Bestelcodes:
Afhankelijk van de dikte van de vloer: 7mm, 8mm of 9.5mm. Kan niet gebruikt worden bij 12
mm vloeren.

Productomschrijving
Revolutionair clipsysteem voor de lijmloze en schroefloze bevestiging van plinten.
Inhoud:
- 50 clips (=1 zakje)
- Hulpstuk voor het in verstek zagen van de plinten
Verpakkingshoeveelheid: 50 clips (=1 zakje)

Quick-Step® Clips is a quality product distributed by UNILIN bv ba division flooring ,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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Toepassingen
Quick Step® biedt een ruim gamma plinten aan om de noodzakelijke uitzettingsvoeg rond
uw vloer af te werken. De Quick  Step® plinten kunnen op verschillende manieren worden
bevestigd, o.a. door middel van de Quick  Step® Clips.
De Quick Step® clips zorgen voor lijmloze en schroefloze bevestiging van uw plinten. De clips
maken een verbinding mogelijk tussen de plint en uw Quick  Step® vloer, waardoor de plint
niet aan de muur bevestigd wordt.
De clips zijn verkrijgbaar voor de Quick  Step® Standaard plint (QSSK(-) 58x12) en zijn geschikt
voor uitzettingsvoegen tot max.12mm.
Andere bevestigingsmethoden voor de Quick  Step® plinten zijn: de Quick  Step® ONE4ALL
glue (multifunctionele lijm) en de Quick  Step® track (Kunststofrail voor het plaatsen van de
QuickStep® Parket plint en de Largo Parketplint).
Voor meer informatie over deze andere bevestigingsmethoden, raadpleeg onze website:
www.quick-step.com

Eigenschappen
 Demonteerbaar
Dankzij de lijmloze en schroefloze bevestiging, kunnen de plinten opnieuw
gedemonteerd worden. Dit is handig voor het schilderen of behangen van de muur
of voor het vervangen van een vloerpaneel.
 Eenvoudig te plaatsen
De clips bieden een zeer grote eenvoud van werken. Hierdoor bekomt u een
tijdswinst van 50% bij de installatie van uw plinten.
 Gegarandeerde uitzettingsvoeg
De Quick Step® clips zijn zo ontworpen dat ze steeds kunnen meebewegen met de
vloer. Dankzij de veerkrachtige stukjes metaal, die tegen de zijkant van vloer
aandrukken, kan de vloer vrij blijven werken.
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Gebruiksaanwijzing

Belangrijk! (te lezen vóór de installatie van de vloer)
-

-

Zorg ervoor dat u de correcte clips gebruikt voor het type vloer, dat wordt
geïnstalleerd. Zie bovenstaand schema met de bestelcodes.
De clips moeten samen met de vloer worden geïnstalleerd.
De clips worden aangebracht op de vloer en maken de verbinding
tussen de Quick  Step® vloer en de plint, waardoor de plint niet aan
de muur bevestigd wordt.
Lees aandachtig de installatie-instructies van de vloer en verwijder
steeds tand of groef van de plank, waarop de clips worden bevestigd.
Het gebruik van spietjes voor het garanderen van de uitzettingsvoeg is ook hier
noodzakelijk! Vergeet na het plaatsen de spietjes niet te verwijderen. (Voor meer
informatie over deze spietjes van de Quick Step® Plaatsingsset, raadpleeg onze
website www.quick-step.com)

Quick-Step® Clips is a quality product distributed by UNILIN bv ba division flooring ,
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Hoe installeren?
-

Bevestig om de 40cm een clips op de vloer. Waar twee plinten
samenkomen, wordt best een clips geplaatst op de samenvoeging.
Tip: Nadat de clips op de vloer werden aangebracht, kunnen ze nog
een beetje worden verschoven om samen te vallen met de
verbinding tussen 2 plinten.

40cm

Onderstaande tekening geeft aan waar de clips moeten worden vastgehecht aan de
plint.
40cm

Plint

240cm

Plint

240cm

Opmerking: bij oneffen wanden is het aan te raden om meer clips te gebruiken.
Indien de oneffenheden te groot zijn, is het onvermijdelijk dat er openingen ontstaan
tussen muur en plint.
-

Om een mooi resultaat te bekomen, moet er in een hoek van de
kamer, aan elk uiteinde van de plint een clips voorzien worden (zo
dicht mogelijk tegen de hoek).
Let op! Het gebruik van de Quick  Step® Clips heeft gevolgen voor het in
verstek zagen. Door de clips, komt de plint schuiner te staan. Gebruik
het meegeleverde hulpstuk om uw plinten perfect in verstek te
zagen.(zie tekening)

-

Eénmaal de clips aan de vloer bevestigd zijn, kunnen de plinten er zeer
eenvoudig worden in geklikt. Laat de plint aan de bovenzijde leunen
tegen de Quick Step® clips. Klik de plint vast door onderaan op de plint
en naar boven te drukken.
Tip: hoe schuiner de plint staat, hoe makkelijker ze in de clips klikt.

-

Om de plint opnieuw te demonteren, volstaat het om de omgekeerde
beweging te maken (door te trekken onderaan de plint).
Tip: start voor het verwijderen van de eerste plint, indien mogelijk aan
een eindpunt (een schuifraam of een deurlijst). De volgende plinten kunt
u dan gemakkelijk demonteren langs de zijkant.
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