
In Tongeren, de oudste stad van België, staat het Gallo-Romeins Museum. Dit 
archeologisch centrum maakt het verre verleden toegankelijk en is 
ondergebracht in een indrukwekkend architecturaal complex. Onlangs werd 
het museum flink uitgebreid. Om een industriële, gastvrije sfeer te creëren 
koos architect Alfred De Gregorio voornamelijk voor ruwe materialen, 
waaronder 4.500 m2 lamellen op kant in teak. Die zijn aangebracht door 
Parketvloeren Vanvinckenroye uit Halen. “We hebben de houten lamellen 
direct verlijmd op de granito ondervloer. Dat kon dankzij de uitstekende 
hechting van de tweecomponenten polyurethaanlijm Parfix PU 57 van Bostik.”

De aannemer van het project en houtleverancier Holz Bois NV 

benaderden Parketvloeren Vanvinckenroye uit Halen om de 

lamellen aan te brengen. “We hebben meer dan dertig jaar 

ervaring met massief parket”, zegt directeur Stijn 

Vanvinckenroye. “Het plan was om de lamellen van 14 mm dik, 

14 mm breed en 280 mm lang direct op de bestaande granito 

vloeren te verlijmen met Parfix PU 57. We zijn toen samen met 

onze adviseur van Bostik gaan kijken en hebben in overleg 

besloten om de granito vloer eerst zorgvuldig te reinigen. Dat 

Project: Gallo-romeins museum, tonGeren

Industriële teakvloer direct
verlijmd op granito ondervloer

ProjectPartners

opdrachtgever Provinciebestuur Limburg

architect
architectenbureau 

De Gregorio & Partners

aannemer 
vloergedeelte

Parketvloeren Vanvinckenroye, Halen

Parket- en 
lijmleverancier

Holz Bois, Genk

toegePaste materIalen:

Parfix PU 57 (voorheen Parcol PU 57)

hebben we gedaan door de bovenlaag met een diamantschijf 

te bewerken. Zo haalden we de resten van oude 

reinigingsmiddelen weg. Die voorbereiding was belangrijk om 

goede en directe hechting van de lamellen op de ondervloer 

mogelijk te maken.”

Bijzondere eigenschappen

Vanvinkenroye kende Parfix PU 57 en haar bijzondere 

eigenschappen al langer. “Het is een tweecomponenten 



polyurethaanlijm die we vaak in projecten gebruiken. Deze lijm 

heeft een uitstekende hechting, hardt langzaam uit en heeft 

een lange open tijd. Ook is de lijm vrij van oplosmiddelen en 

gemakkelijk te verwerken. Bij een dergelijke vloeroppervlakte 

is dat heel plezierig om de vloer snel, vakkundig en prettig te 

kunnen leggen. Het product is direct op alle ondergronden 

toepasbaar, dus ook op de uitdagende granitovloer waar we 

hier mee te maken hadden. Het project is prima verlopen en 

we zijn zeer trots op het resultaat.”

“ Parfix PU 57 van Bostik heeft een uitstekende hechting, hardt 
langzaam uit en heeft een lange open tijd. Bij een grote 
vloeroppervlakte is dat heel plezierig om de vloer snel, 
vakkundig en prettig te kunnen leggen.”

Stijn Vanvinckenroye, Parketvloeren Vanvinckenroye, Halen
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