Installatie

Installatie p. 2

A. BIJ LEVERING VAN HET PRODUCT
D. INSTALLATIE
1. Controleer of de pakbon overeenkomt met het product en de
bestelling en inspecteer het geleverde product grondig.
2. Stapel geen pallets met materiaal.
3. Bewaar het product en de lijm in een schone, droge omgeving
tussen 18ºC en 35ºC.
4. Lees de product- en ondervloervoorbereidingsinstructies
zorgvuldig en volledig door voordat u met de installatie begint.

1.
Ga ervan uit dat de muren waar je tegenaan staat niet
recht of vierkant zijn. Maak met behulp van een krijtlijn een startpunt
voor een rand van de vloer om te volgen. De krijtlijn moet worden
ingesteld waar de eerste naad zich zal bevinden.
2.
Rol de sportvloer over de vloer. Alle rollen moeten in
dezelfde richting worden uitgerold en geïnstalleerd. Zie diagram 1.
Het leggen van rollen in de tegenovergestelde richting zal
kleurvariaties tussen de rollen veroorzaken.

B. VOORBEREIDING
product
Sportvloer-rollen moeten worden beschermd tegen overmatig vocht
en andere schade voor en tijdens de installatie en tijdens het
uitharden.
ONDERVLOER OPPERVLAK
Sportvloer kan worden geïnstalleerd over beton, en
egaleringsmaterialen en hout.
1. HOUTEN ONDERVLOEREN
De vloer moet stijf en vrij van beweging zijn met goed geventileerd
luchtruim eronder.
notitie
Spaanplaat, Spaanplaat, worden niet beschouwd als geschikte
onderlaag.
2. BETONNEN VLOEREN
Beton moet een minimale druksterkte hebben van
3000psi. Nieuwe betonplaten moeten minimaal 28 dagen uitharden
voordat ze worden geïnstalleerd. Het moet volledig worden
uitgehard.

C. EISEN EN VOORBEREIDING VAN DE ONDERVLOER
ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
De ondervloeren moeten droog, schoon, glad en waterpas.
Zij moeten vrij zijn van stof, oplosmiddelen, verf, was, olie, vet, asfalt,
sealers, uithardings- en verhardingsverbindingen, alkalische zouten,
oude lijmresten en andere vreemde materialen
2.
De ondervloeren moeten glad zijn om onregelmatigheden,
ruwheid of andere defecten door nieuwe vloeren te voorkomen. De
vloer moet vlak zijn

Krijtlijn
3. Rolmateriaal wordt tijdens het productieproces enigszins uitgerekt.
Wanneer het materiaal voor het eerst van de rol wordt uitgepakt, zal
het "koepelen" tot ongeveer 1,3cm van de onderkant van het
materiaal naar de vloer. Het is nodig om alle rollen uit te rollen en 's
nachts laten ontspannen. Een absoluut minimum van 2 uur is vereist.

Installatie p. 3
Snijd alle rollen op de gewenste lengte, inclusief genoeg om de muur
een paar centimeter op te lopen. Als eindnaden nodig zijn, moeten ze
op de vloer worden overgelapt ongeveer 5cm. Eindnaden worden na
de acclimatisatieperiode bijgesneden met behulp van een rechte
liniaal en scherpe stanleymes om ervoor te zorgen dat ze goed
passen zonder openingen.
4.
Lijn de eerste rand uit op de krijtlijn (let op: Het is erg
belangrijk dat de eerste naad perfect recht is.).
5.
Plaats de tweede rol met niet meer dan een overlapping
van circa 3mm over de eerste rol op de naad. Nadat de lijm op de
vloer is aangebracht, wordt het materiaal teruggewerkt om de
overlapping te elimineren. Deze procedure laat strakke naden achter
en elimineert eventuele gaten. Zorg ervoor dat de naad niet te veel
wordt samengedrukt. Overgeperste naden zal pieken veroorzaken.

3.
Verwijder mechanisch alle sporen van oude lijmen, verf of
ander vuil door de vloer te schrapen of te schuren. Gebruik geen
oplosmiddelen.
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Diagram 2

Overlap de zijranden met circa 3mm
VERLIJMEN
1. Na het uitvoeren van de bovenstaande procedures, begint u met
het aanbrengen van de lijm.
2. Nogmaals, verspreid de lijm met behulp van de aanbevolen
lijmkam.
3. Leg de vloer in natte lijm. Laat het materiaal niet op zijn plaats
"floppen" (wat kan leiden tot het opvangen van luchtbellen onder
de vloer).
4.
Werk in zo'n tempo dat je materiaal altijd weer opvouwt
tot natte lijm.
5.
Laat de lijm niet uitharden op uw handen of zichtbare
oppervlakken van de vloer. Uitgeharde lijm is erg moeilijk uit handen
te verwijderen. We raden ten zeerste aan om handschoenen te
dragen tijdens het werken met lijm. Niet-uitgeharde vlekken van
overtollige lijm kunnen worden verwijderd met alcoholdoekjes; het
moet echter worden opgevolgd met een schone met water
doordrenkte doek om ervoor te zorgen dat de kleur van de vloer niet
wordt aangetast.
6.
Rol alle naden met de hand nadat de hele vloer is gerold.
Alle naden moeten ongeveer om de 15cm worden afgeplakt om
ervoor te zorgen dat de naden strak blijven totdat de lijm is uitgehard.
Tape moet worden verwijderd nadat de lijm een stevige set heeft
ontwikkeld (ongeveer 12 uur later).
Notitie
Na 24 uur kan de vloer belopen worden en minimaal 48 uur - 72 uur
vrij zijn van rollende ladingen.
Notitie
U kunt in het plaats van lijm onze dubbelzijdige tape gebruiken.
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