
Het realiseren van een duurzame vloer is een combinatie van verschillende 
factoren: een goed parket, het toepassen van de juiste lijm en optimale 
omstandigheden waaronder de vloer wordt gelegd. Hierbij is Bostik uw 
professionele partner: van deskundig advies in het voortraject en het 
leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten tot het ondersteunen 
van de uitvoering. Het nieuwe Zorgcentrum in het Belgische Balen vormt 
hiervan een sprekend voorbeeld.
Het nieuwe woon- en zorgcentrum OCMW in het Belgische 

Balen is géén klassiek rusthuis, maar een woon- en 

zorgcentrum, dat bestaat uit 6 individuele gebouwen, die in 

totaal 101 mensen huisvesten. Elke gebouw heeft de 

uitstraling van een aparte woning en telt 16 of 17 bewoners, 

die in een huiselijke sfeer samenleven. 

Cement- betondekvloer

De vloeren in de woonruimten zijn voorzien van eiken parket, 

verlijmd met de Bostik parketlijm Parfix PU 57. De trapopgangen 
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zijn eveneens zeer fraai met dit luxeparket. Rond de uitvoering 

verleende Ernst Bannink, als adviseur van Bostik, 

ondersteuning aan Cremers Vloeren uit Houthalen. Hij 

bepaalde met CM-apparatuur het vochtgehalte van de 

cement-betondekvloer. Op het moment van plaatsing mag 

deze de waarde van maximaal 2,5% niet overschrijden. Het 

vochtgehalte van het hout moet op het moment van de 

plaatsing tussen 7% en 11% bedragen (volgens EN13226-

13227). De relatieve luchtvochtigheid van de lokalen dient 

tussen de 45% en 65% te zijn. Dit is nodig om een hoge 



duurzaamheid te garanderen en een hoge nawerking van 

barsten en slijtage te voorkomen.

 Parfix PU 57

Het eiken parket werd verlijmd met Parfix PU 57. Een twee-

componenten polyurethaanlijm, die vrij is van oplosmiddelen. 

Deze Parfix PU 57 is geschikt voor alle niet afgewerkte 

parketsoorten, alle houtextracten. Hij is tevens geschikt voor 

alle geverniste parketsoorten (massief of 2/3-lagen). Het 

voordeel van de Parfix PU 57 is zijn hoge eindkleefkracht. Hij 

laat zich eenvoudig en snel verwerken en heeft een pot-life 

van 80 minuten. “Dit project laat het grote belang zien van de 

combinatie tussen een juist advies over de toe te passen 

lijmen, maar vooral ook het belang van de ondersteuning van 

Bostik op het gebied van luchtvochtigheid. Want een te 

vochtige ondergrond zorgt in de exploitatiefase onmiddellijk 
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