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2 meter breed

2 METER BREED
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 productiebatch. Legrichting indien mogelijk naar het
lichtbron. Let op de gelijke richting van de pijlen op de rugzijde van de
vloerbedekking.
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 banen ontspannen
in de ruimte gelegd worden. 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.
De verwerking - Op maat gesneden banen laten uitliggen.
Banen uitleggen met een overlap van minimaal 4 cm afhankelijk van het
design. Naden dubbel doorsnijden met een stalenrij en een rechtmes, aan
de muurzijde snijden met een haakmes.
Wij adviseren u de volgende lijm te gebruiken: Eurocol 640 Eurostar, Unipro
2000S of een vergelijkbaar product. De lijm dient toegepast te worden
volgens advies van de lijmproducent.
Bij de entree en in ruimten waar de te verwachte temperatuur en/of de

hoeveelheid vocht hoger is, adviseren wij een polyurethaan lijm (vochten temperatuurbestendig). De lijm aanbrengen met de voorgeschreven
vertanding: A-2
De vloerbedekking in de natte lijm plaatsen, opentijd van de aangebrachte
lijm is 15 tot 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid. Verdeler voor verwijderen van eventuele luchtblazen.
Walsen om goede hechting te verkrijgen en lucht te verwijderen.
Naden aflijmen - Naad afplakken met een brede tape. Aandrukken met een
smalle rubber roller. Door de tape snijden,volg met het rechte mes de naad.
Koudlijm inbregen op de snede en even laten indrogen. Daarna de tape
verwijderen.
Vloerverwarming - Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht
op een vloer met vloerverwarming, tot 27ºC. Zorg ervoor, dat voor het
aanbrengen van de vloerbedekking en voorliggende handelingen de
vloerverwarming minstens 24 uur van te voren wordt uitgeschakeld.
Minstens 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan de
watertemperatuur in stappen van 5°C per dag weer worden opgestart.
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 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. U kunt ons
bereiken op tel. 038-3857373 of per e-mail: info@therdex.nl.
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