
EXPLAIN DIAMOND 212 | PATROON
CA. 400 X 446 CM | TAPIJT 400 CM

ALGEMEEN

Voor de verwerking van de Explain dienen de VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen - voorwaarden voor de
uitvoering van de werken), deel C, DIN 18365 (Duitsland) resp. de geldende normen voor “vloerbedekking
werkzaamheden”, de algemene erkende vaktechnische regels alsmede de stand in acht te worden genomen.

Bepalend voor de optimale gebruikssterkte en slijtvastheid alsmede het waardebehoud van Explain tapijt zijn de
voorbereidingen van de ondervloer en de verwerking van de resp. hulpmaterialen en de vloerbedekkingen. De
fabrikanten van hulpmaterialen verstrekken uitvoerige informatie over voorstrijkmiddelen, egaliseermiddelen en
lijmen. Hun verwerkingsrichtlijnen moeten worden aangehouden. Er mogen alleen productsystemen van één
fabrikant worden gebruikt.

Ondanks regelmatige kwaliteitscontrole zijn materiaalfouten niet altijd uit te sluiten. Alvorens te beginnen met
leggen moeten het tapijt daarom worden gecontroleerd op gelijkluidend productienummer, overeenstemming met
het materiaal van het monster en op fouten. Zichtbare gebreken kunnen na het leggen en het op maat
snijden van de niet meer worden erkend.

CONTROLE EN VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De controle moet met inachtneming van de VOB, deel C, DIN 18365 (Duitsland) resp. de geldende normen voor
“vloerbedekking werkzaamheden” de algemeen erkende vaktechnische regels alsmede de stand van techniek
worden gecontroleerd en voorbereid. Deze moet o.a. scheurvrij, schoon, vuilvrij, vetvrij, trek- en drukvast en
duurzaam droog zijn. Let afhankelijk van de soort constructie van de ondergrond op de toegestane restvochtigheid
en eventueel op optrekkend vocht.

Geëgaliseerde en vlakke ondergronden zijn noodzakelijk voor een goed resultaat van de vloerbedekking
werkzaamheden.

Voor de vloerverwarming geldt naast DIN 18365 ook DIN 4725 ”verwarmde afwerkvloeren”. De temperatuur mag aan
het oppervlak van de afwerkvloer niet boven de 27°C komen.              

LEGINSTRUCTIE 

Naden op de draad snijden, tapijt op patroon uitspannen en met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten.
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Van de stoffeerder wordt verwacht dat hij een verloop enigszins uit kan spannen. Daarbij dient men bij het
banenplan al rekening te houden hoe de rol het beste gelegd kan worden. Ondanks zijn vakmanschap waardoor hij
het verloop kan reduceren kan er niet vanuit worden gegaan dat  het verloop helemaal uit te spannen is.

Bij het banenplan kan al worden geanticipeerd op het verloop in het tapijt. Bijvoorbeeld in gangen kan het beste in
de lengte gelegd worden. Ook in winkels is het vaak beter vanaf de entree de rol naar achteren uit te rollen, want bij
verwerking van kortere banen in de breedte wordt een aanwezig verloop sterker geaccentueerd, en zo zijn er in
diverse situaties mogelijkheden het patroonverloop zo veel mogelijk te reduceren.

Voor de stoffeerder betekent een dergelijk tapijt dat hij extra tijd nodig heeft om het tapijt te verwerken.

Ieder tapijt dient 24 uur van tevoren te worden geacclimatiseerd in de ruimte waarin het gelegd wordt. Dit gebeurt
meestal niet, echter bij dit patroontapijt is het van essentieel belang dat het tapijt goed op temperatuur is. Wanneer
het te koud is, is het tapijt te stug om uit te spannen.

Ondanks alle inspanning van de fabrikant en de stoffeerder bestaat de kans dat een verloop in het tapijt zichtbaar
zal blijven, dit zal door de gebruiker geaccepteerd moeten worden.  Daarom is het van groot belang de gebruiker
altijd vooraf te informeren over een mogelijk verloop in dit patroontapijt.

LEOXX is graag bereid in het ontwerp- en uitvoeringstraject mee te denken met de architect en stoffeerder om een
zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de gebruiker.

AANVULLENDE INFORMATIE

De reden voor deze aanvullende informatie is dat wij architect, stoffeerder en gebruiker zo goed mogelijk willen
informeren over alle aspecten die ons bekend zijn van deze prachtige producten.

De verwachting van de klant is veelal dat dit in patroontapijt exact recht gelegd wordt. Ondanks dat er bij de 
productie veel aandacht aan besteed wordt is het onmogelijk geprinte tapijt zodanig te produceren dat het zonder
verloop gelegd kan worden.

Dit doet zich voor bij iedere tapijtfabrikant en daarom zijn er Europese Normen opgesteld voor patroonverloop.

In onderstaande schetsjes wordt aangegeven welke afwijkingen er kunnen ontstaan met de marges waarbinnen de
fabrikant moet leveren. Deze afwijkingen zijn soms groter dan de klant verwacht en kunnen ook in een combinatie
van onderstaande afwijkingen voorkomen. De fabrikant doet er alles aan om met minder verloop te produceren en
dit lukt ook meestal, maar ondanks alle inspanning en aandacht is een patroonverloop onvermijdelijk.

Rapportverloop in de lengte (de banen wijken af in de lengterichting). Bij vergelijking van meerdere banen
is een tolerantie van 0,5% toegestaan d.w.z.: op een baan van 10 meter lengte maximaal 5 cm afwijking.
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Één richting

View product

Verloop overdwars (de randen van de banen liggen op gelijke hoogte, het midden buigt door). De
afwijking              van de horizontale lijn mag maximaal 4 cm zijn, bij een baanbreedte van 4 meter.

 

 

Verloop aflopend (de baanranden liggen niet op gelijke hoogte). De afwijking van de horizontale lijn mag
maximaal 4 cm zijn, bij een baanbreedte van 4 meter.

 

 

Verloop in de lengte doorbuigen. Afwijkingen van de verticale lijn mogen maximaal 3 cm zijn.

 

 

LIJMADVIES

Tapijt verlijmen met universele tapijtlijm op een permanent droge, stofvrije, vlakke en vormvaste ondergrond
(conform voorschrift lijmfabrikant). Gelegde banen na het lijmen walsen met een tapijtwals. 

 

LEGRICHTING
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