
PLAIN VELVET 7496 | TAPIJT 400 CM

INSPECTIE VAN DE ONDERVLOER

De verantwoordelijkheid voor het controleren en voorbereiden van de ondervloer ligt bij de stoffeerder/aannemer.
De bepalingen van de Duitse constructie Contractprocedures (VOB) DIN 18 365 Deel C zijn in dit opzicht van
toepassing. Van groot belang in dit verband zijn: hellende of pock-gemarkeerde ondervloeren, scheuren in de
ondergrond, ondervloeren die niet droog genoeg zijn en blijven, ondervloeroppervlakken die niet stevig (drukvast)
genoeg zijn, ondervloeren die te poreus en ruw zijn, discrepantie tussen het niveau van de ondervloer en het niveau
van de aangrenzende bouwdelen, het feit dat een isolerende onderlaag is geïnstalleerd.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERVLOER

Ondervloeren moeten voldoen aan de verificatiecriteria van DIN 18 365. Ze moeten schoon, permanent droog, vrij
van scheuren zijn, evenals spannings- en drukbestendig. Zorg ervoor dat alle cementmortel van de cementvloer is
verwijderd, gebruikmakend van geschikte machines. Ga op een anhydride vloeren op dezelfde manier te werk,
waarbij het noodzakelijk is -onder de normen van het BED-informatieblad- de dekvloeren te schrobben, te
bevochtigen en te stofzuigen. Pre-coat / primer alle dekvloeren die op een goede en professionele manier zijn
verwerkt met een geschikte voorcoating / coatingmiddel. Breng in een volgende stap minimaal 2 mm geschikte
egalisatie aan.

INSPECTIE VAN KAMERBREED TAPIJT

Zorg ervoor dat het kamerbreed tapijt van LEOXX uniform is in zijn kleuren en patronen en vrij van fouten of
beschadigingen voordat je begint met snijden. Algemene productietoleranties mogen niet worden gezien als fout
(dwz kleurafloop van batch vergeleken met monster volgens de grijsschaal DIN EN 20105-AO2?- schaal 3). Het
uitvoeren van een dergelijke inspectie is verplicht volgens de bepalingen van sectie 13 van de Duitse
bouwcontractprocedures DIN 18 365 ATV deel C. We benadrukken je vriendelijk op jouw begrip dat er geen verdere
claims meer worden herkend nadat het tapijt is gesneden.

TAPIJTEN LEGGEN EN DE RANDEN AFSNIJDEN VOOR GESNEDEN NADEN

De geleverde rollengtes en breedte kunnen een verschil van 0,5% vertonen. Tapijtproducties worden over het
algemeen gelegd naar de lichtinval. Het staat de stoffeerder vrij het tapijt naar eigen inzicht te leggen, rekening
houdend met de tapijtbreedte en de minste hoeveelheid te produceren snijverlies, tenzij anders is overeengekomen in
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de specificatie van Diensten. Het patroon van de tapijtbanen die in één ruimte moeten worden geïnstalleerd, moeten
in dezelfde richting lopen. Wanneer je de banen in de lengte snijdt, moet je ervoor zorgen dat de productiekanten
tegen elkaar komen te liggen om kleurverschillen te voorkomen.

BANEN VAN VERSCHILLEN ROLLEN AANBRENGEN

Als je meerdere tapijtrollen in de dezelfde ruimte moet aanbrengen, leg je ze naast elkaar in de volgorde van de
rolnummers (bijvoorbeeld eerst 1001 A, dan 1001B, 1001C, enzovoort).

INSTALLATIE

Naden van deze kwaliteit moeten worden gesneden met een bovensnijder (Mittagscheider) vanaf de bovenkant
tussen de polenrijen.

Alvorens de Mittagschneider te gebruiken is het raadzaam bij deze kwaliteit om eerst een priem/els tussen de
polenrijen door te duwen. Gelijk hierna kan dan de Mittagschneider toegepast worden.

Na het leggen van de naad dient de naad gelijk gewalst te worden om ervoor te zorgen dat de achterrug goed in het
lijmbed geduwd wordt. Knip een beschadigde poollus weg met een poolschaar. Probeer kopse naden te voorkomen.

Geleidend leggen

Datacenters en ruimtes die worden blootgesteld aan extreme omstandigheden vereisen vaak geleidende plaatsing.
Elk kamerbreed tapijt van LEOXX gemaakt van 100% polyamide met koolstofvezel of een geleidende voorlaag of
een synthetische tweede rug worden geïnstalleerd met geleidbaarheidseigenschappen. Voor geleidingsdoeleinden
wordt een koperstrip van 1,5 m gebruikt met behulp van een potentiaalvereffening elke 30 m², waardoor 0,5 m niet
wordt gelijmd om te dienen als verbinding met de potentiaalvereffening (naar de grond). Alle
verbindingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een elektricien in overeenstemming met de VDE-
normen.

Het kamerbreed tapijt zal worden gehecht over het gehele oppervlak van de voorbehandelde ondervloer met behulp
van een redelijk elektronisch geleidende dispersielijm. Houd je aan de verwerkingsrichtlijnen van de lijmfabrikant op
het gebied van vertanding en spaanuitsparing.

Tapijt en vloerverwarming

Al het kamerbreed tapijt van LEOXX is ontworpen om in elk geval vloerverwarming te kunnen gebruiken. Diverse
verwarmingsfabrikanten geven aan dat de geldende drempelwaarde 0,15 KW/m² is. De waarde van elk tapijt van
LEOXX is duidelijk onder deze waarde. Zie technische gegevens hiervoor.

Lijmen

Om alle aangeven eigenschappen te garanderen, moet het tapijt over de gehele vloer worden gelijmd. Alle tapijten
met een secundaire onderlaag van textiel moeten met behulp van lage emissie dispersielijmen op het vloeroppervlak
worden verlijmd. Tapijtkwaliteiten voorzien van een secundaire akoestische viltrug/backing kunnen over de hele
oppervlakte op de vloer worden gelijmd.
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Één richting

View product

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

LEGRICHTING
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