
GRAIN 472 | TEGEL 50 X 50 CM

TAPIJTTEGELS MET VILTBACKING

ALGEMEEN

De plaatsing van tapijttegels met VILTBACKING dient uitgevoerd te worden door een vakman, onder
omstandigheden die gelijk zijn aan de condities waarin de ruimte gebruikt zal worden. Lees eerst het hele document
voordat je tapijttegels installeert. Tapijttegels met VILTBACKING zijn geschikt voor residentiële en openbare ruimtes,
inclusief gebieden met veel verkeer. Ze zijn niet geschikt voor ruimtes die permanent of zeer vaak nat zijn, ze zijn ook
niet bedoeld voor sportterreinen. Deze handleiding is gebaseerd op en volgens de Europese normen CEN / TS 14472-
4: 2003-1 en CEN / TS 14472-4: 2003 opgesteld. Bij het niet respecteren van de instructie vervalt de garantie. Alle
verbintenissen aangegaan met LEOXX zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden, te vinden op onze
website: www.leoxx.nl.

OPSLAG EN CONTROLE

Bewaar de tapijttegels in de originele verpakking op de originele pallet of op een vlakke ondergrond, in een ruimte
waar de kamertemperatuur tussen 15°C en 22°C bedraagt bij een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%. Plaats
geen zware voorwerpen bovenop de dozen. De dozen dienen steeds ‘ordelijk’ (de vier hoeken recht boven elkaar)
gestapeld te worden. Stapel dozen niet hoger dan 8 dozen, bij opslag op originele pallets. Zichtbare gebreken
kunnen na plaatsing of op maat snijden van de vloerbedekking niet meer teruggenomen worden. Meld zichtbare
gebreken altijd vooraf conform onze algemene voorwaarden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN EGALISATIE

De ondervloer moet vlak, druk-vast, scheurvrij en permanent droog zijn. Zorg er verder voor dat de ondervloer vrij is
van verontreinigingen zoals vuil en stof, olie, vet of andere vervuilingen. Verwijder oude vloerbedekkingen en lijmen
zorgvuldig en herstel beschadigde delen of gaten in de ondervloer. Behandel de ondergrond vervolgens met een
primer en egaliseer de ondervloer. Gebruik hiervoor alleen productsystemen van één fabrikant en volg nauwgezet
zijn voorschriften. Deze zullen verschillen afhankelijk van de soort ondergrond (beton, anhydriet, hout, etc.). De
egalisatie moet droog zijn, geschuurd en stofvrij gemaakt worden voordat je de antislip en vloerbedekking aan kunt
brengen.
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PLAATSING

Acclimatisatie

Leg de tapijttegels 24 uur vóór de installatie in de ruimte. De vloertemperatuur dient tenminste 15°C te zijn, en de
kamertemperatuur moet tussen de 18°C en 25°C liggen. De relatieve vochtigheid moet tussen 55% en 75% zijn. Als het
materiaal wordt geïnstalleerd op vloeren met vloerverwarming, zijn de volgende speciale voorzorgsmaatregelen
nodig:

Controleer of de vloerverwarming goed werkt (en dat het opstartprotocol is uitgevoerd bij een nieuwe vloer)
voordat je verdergaat met de installatie.
Houd rekening met een minimale uithardingstijd van 21 dagen voor beton.
Houd de vloer drie dagen op 25°C en verhoog de temperatuur geleidelijk gedurende vier dagen naar de
maximumtemperatuur. Repareer eventuele scheuren en verwarm opnieuw gedurende 14 dagen.
Schakel de vloerverwarming minstens 48 uur uit voordat je tapijttegels installeert en houd deze minimaal 48
uur uit na het beëindigen van het installatieproces.
Gebruik indien nodig een ander verwarmingssysteem om te zorgen voor voldoende temperatuur voor de
installatie.
Verhoog na het plaatsen van de vloerbedekking de vloerverwarming geleidelijk tot maximaal 27°C.
Temperaturen hoger dan 27°C moeten ook worden vermeden als er leidingen in de ondervloer zijn.

Antislip/lijmsysteem

Vraag je lijmleverancier welke lijm je het beste kunt gebruiken, gebaseerd op de backing van de desbetreffende
vloerbedekking en de ondervloer.

Volg de aanbevelingen en adviezen van de lijmfabrikant en lees deze altijd goed door.

Versnijden

Controleer voordat je gaat snijden het materiaal op onderstaande punten:

Product en kleur komen overeen met de bestelling.
Geleverde hoeveelheid komt overeen met de bestelling.
Afmetingen en aspect zijn correct. Neem in geval van defecten of schade tijdens transport contact op met
ons verkoopteam voordat je het materiaal snijdt of installeert. LEOXX accepteert geen claims op
gemanipuleerd of geïnstalleerd materiaal.
Controleer of alle dozen voor een bepaald gebied identieke partijnummers hebben om een goede
kleurovereenkomst te garanderen.
Houd bij het berekenen van de benodigde hoeveelheid vloerbedekking rekening met snijverlies, naast het
oppervlak van de te bedekken ruimte.

Installatie

Begin met het uitzetten van een hart en middellijn (X/Y), hierbij zorg je er voor dat de rand tegel groter is dan de helft
van de tegel (voorbeeld als de tegel 50 x 50 cm is moet de randtegel minimaal 25 x 50 cm  zijn). Als dit niet het geval
is, schuif je het hart of de middellijn 25 cm naar rechts of naar links op.
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Grain tapijttegels kunnen gelegd worden in één richting (S1) of halfsteens in de lengte (S2).

legrichting-éénrichting.png

      

legrichting-ashlar.png

S1: één richting                              S2: ashlar

Tapijttegels met een VILTBACKING schuiven in het algemeen niet erg makkelijk op een antislip. Een hulpmiddel om
dit te vergemakkelijken, is om een pvc-tegel van hetzelfde formaat te gebruiken en deze in te spuiten met vloeibare
siliconen of anders met cockpitspray. Door de pvc-tegel 10 cm vanaf de gelegde tegel te leggen met daar bovenop
de te installeren tapijttegel, kun je makkelijk de te installeren tapijttegel samen met de pvc tegel verschuiven. Als de
tapijttegel op de juiste plek ligt kun je de pvc -tegel er onder vandaan trekken. Zorg er wel voor dat de te installeren
tapijttegel niet verschuift door met een knie en vrije hand deze op haar plaats te houden.

Gebruik na installatie een tapijtwals van 50 kg over de hele vloer, beginnend vanuit het midden en naar de
buitenrand toe uitgerold. Voor projecten met meer dan één kamer gebruik je de wals nadat elke kamer is voltooid,
voordat je in de volgende kamer begint.

NIEUWE VLOER BESCHERMEN

Dek na installatie de vloer onmiddellijk af met een folie of karton. Zo voorkom je beschadigingen die kunnen
ontstaan door werkzaamheden die na plaatsing van de vloerbedekking worden uitgevoerd.

LEGRICHTING
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Één richting Halfsteens in de lengte

View product
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