Leginstructies
Loose Lay Series

Controle ondergrond
Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en
drukvaste, vlakke vloer.
Opslag
Zorgt u ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer
het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de
verwerking.
Voorkom kleurverschillen
Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde productie-batch. We
adviseren de planken gesorteerd te leggen om optische storingen te voorkomen.
De controle van het te verwerken materiaal
De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige
controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden
gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen.
Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare
gebreken.
Acclimatiseren - BELANGRIJK
Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk.
Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen,
moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24 uur in de te verwerken
ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur
te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C, de
luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk
aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt. Direct zonlicht
moet, zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden, vermeden worden.
Als het materiaal wordt verwerkt op een MDF of andere zwevende houten ondervloer
(b.v. Jumpax) dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd.
PRODUCT INSTALLATIE
Inspectie
De kwaliteit-, kleur- en batchnummer worden op elke doos gemarkeerd.. Voor een
goed resultaat is het heel belangrijk om tegels uit dezelfde batch in dezelfde kamer te
gebruiken. Controleer daarom altijd het geleverde materiaal voor de installatie. Indien u
vlekken of andere onregelmatigheden aan de tegels constateert, vragen wij u om ons
te informeren en niet met de installatie te beginnen zonder onze toestemming.
In het geval van een specifiek oppervlak groter dan 30 m2 en / of een high traffic
gebied, is het raadzaam om het product te verlijmen. Maak in dit geval gebruik van
een dispersiefixeer (bijv. Uzin universele fixeer) voor de verlijming van de vloer, dit

maakt het mogelijk dat de tegels makkelijk te
vervangen zijn.
Bij een serre of op enige andere kamer direct
blootgesteld aan zonlicht is het verlijmen
van de tegels noodzakelijk. Maak in dit geval
gebruik van een dispersiefixeer (bijv. Uzin
universele fixeer).
De montage geschiedt tegen strak tegen de
wanden en zonder dilatatievoegen.
Legrichting van tegels:
Stortend; De tegels worden om en om
gelegd, deze manier van leggen creëert de
aspecten effecten (mat/glans).
Kamerbreed; Alle tegels worden met de pijl in
de zelfde richting gelegd.
Halfsteens; Elke tegel wordt horizontaal
de helft van een tegel verschoven zodat 4
hoekpunten nooit samenvallen. Pijlen in
dezelfde richting.
Het wijzigen van een legrichting tijdens de
werkzaamheden is niet mogelijk.
Installatieproces:
Kamerbreed en stortend
Verdeel de ruimte in vier delen door een
horizontale en verticale lijn in het midden
van de ruimte
Leg de eerste tegel langs de lijn in de
midden van de ruimte met de hoek van
de tegel op het punt waar de lijnen elkaar
kruisen.
Leg de tweede tegel achter de eerste tegel
en leg de derde tegel naast de tweede tegel,
sluit met tegel vier de ronde. (zie bijgevoegde
tekening)
Halfsteens
Verdeel de ruimte in vier delen door een
horizontale en verticale lijn in het midden
van de ruimte
Leg de eerste tegel langs de lijn in de
midden van de ruimte met de hoek van de

Mogelijke manieren voor het leggen
van 100x100 cm tegels:

tegel op het punt waar de lijnen elkaar kruisen.
Leg de tweede tegel voor de eerste tegel, meet en markeer de helft van
deze tegel en leg de derde tegel op markeerpunt naast tegel twee.
Leg achter de derde tegel de vierde tegel en werk zo de ronde linksom af.
(zie bijgevoegde tekening)
Snijden van de tegels:
Gebruik een mes met recht blad van Stanley of een soortgelijk mes.
Plaats tegel B precies op de tegel A. Snijd een extra tegel (C). Duw de laatste
naar de muur over tegel B. Duid nu op tegel B waar je moet snijden.
Gebruik een metalen liniaal of andere plaat / blad, maak een eerste
insnijding door de toplaag van de tegel. Vouw de tegel en snij met haakmes
door de insnijding.
Tenslotte, installeer de gesneden tegel B in de ruimte tussen de muur en de
tegel A.
Vloerverwarming
Het Geschikt vloerverwarming lage temperaturen (maximaal 28 ° C). de
vloerverwarming zal 24 uur voor de tijd uitgeschakeld moeten worden
voor de tegels worden geïnstalleerd. Het kan dan geleidelijk teruggebracht
worden naar temperatuur (+/- 5 ° C / dag), 48 uur nadat de tegels zijn
geïnstalleerd. Zorg er altijd voor dat het verwarmingscircuit volledig
waterdicht is.
Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de
temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op
gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als u
proefondervindelijk hebt vastgesteld dat de lijm ca. 80 % van het oppervlak
van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt.
Gebruik nooit geen oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlekken.
Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van
gedroogde lijmvlekken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met
behulp van een vliegensponsje.
Neem voor meer informatie contact op met onze binnendienst.
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