
 

 

VOORWAARDEN EN EISEN 
 De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van scheuren. 

Stoffen zoals pleisters verf, olie, enzovoort, moet worden verwijderd. 
Let op asfalt, olielekkage, impregneermiddelen, pen en markers enz., 

Kunnen verkleuring veroorzaken. Voor installatie moet er een 
vochtmeting gedaan worden van de ondervloer. Indien nodig kan er 

een vochtscherm worden toegepast. Controleer of er een 

geventileerde kruipruimte is, vloeren met vloerverwarming of met 
leidingen met hoge temperatuur etc. 

 Bij het installeren van dit product op cementgebonden 

ondergronden moet het restvochtgehalte minder dan 2% 

zijn, gemeten met CM (Carbide Methode) bij anhydride moet 
de vloer minder dan 0,3 % zijn gemeten CM  meter. 

 Bij vloerverwarming mag de boven zijde van de vloer niet continu 

blootgesteld aan een temperatuur boven 27 ° C, omdat anders 

verkleuring en / of andere veranderingen kan ontstaan. 

 Let extra op in situaties waar extreem hoge temperaturen 
worden bereikt , bijvoorbeeld, vloeren blootgesteld aan fel zonlicht, 

zoals hechting sterkte en ondervloer behandeling kan sterk worden 

benadeeld door deze situaties. 

 Vloeren van hout en andere soortgelijke  ondergronden moeten 
goed ondersteund zijn, omdat eventuele latere bewegingen schade 

kan veroorzaken 

 

 

VOORBEREIDING 

 Stof en losse deeltjes moeten grondig worden verwijderd. Sterk 

zuigende of variabel zuigende ondergronden dienen te worden 
afgedicht met geschikte primer. Het gegronde oppervlak moet 

volledig droog zijn alvorens men begint met het leggen. 

  LET OP: Er kan verkleuring optreden bij het gebruik van twee 

componenten producten als deze onjuist en / of onvoldoende worden 
gemengd. Niet direct vermengen op het ondergrond. 

 Gebruik alleen een potlood voor het markeren. Bij het gebruik 
van viltstiften, permanente en niet-permanente markers, balpennen 

enz. Hierdoor kan verkleuring optreden als gevolg van migratie. 

 Als er materiaal uit meerdere rollen wordt gebruikt, moeten deze 

hetzelfde batchnummers te hebben en gebruikt worden in 

opvolgende cijfers. 

 Laat het materiaal, lijm en ondergrond op kamertemperatuur, 
d.w.z. een temperatuur van ten minste 18 °C en een relatieve 

luchtvochtigheid van 30-60% acclimatiseren. Sla de rollen altijd 

binnen op. 

 De rollen moeten stand bewaard worden. Controleer het 
materiaal op eventuele fouten, zijn er fouten meld dit direct bij u 

verkoper. Vermeld altijd de kleur en rolnummers, die worden vermeld 

op het etiket. 

 

INSTALLATIE 

 Het installeren dient te worden uitgevoerd bij kamertemperatuur 

tussen de18 °C en 26 °C. Ondervloer temperatuur moet ten minste 

15 °C zijn. De relatieve luchtvochtigheid in de gebouwen moet tussen 
de 30-60% zijn. Handhaaf dezelfde temperatuur en vochtigheid 

gedurende ten minste 72 uur na het installeren. 

 Snij de banen op lengte en indien mogelijk, leg deze om te 

acclimatiseren voorafgaand uit. Dit is vooral belangrijk voor langere 
banen.  

 De banen moeten volledig verlijmd worden met een door 

Tarkette goedgekeurde lijm . dit is ook afhankelijk van de soort 

ondervloer. 

 Laat u informeren door u lijnleverancier 

 De opentijd van de lijm is afhankelijk van de omstandigheden, 

temperatuur, luchtvochtigheid enz. 

 Banen moet stortend geïnstalleerd worden (waar 

mogelijk) om kleurverschillen te vermijden.  

 Wrijf oppervlak grondig aan zodat de vloerbedekking goed 
contact maakt met het lijmbed en dat alle lucht wordt verwijderd. 

Zorg ervoor dat het instrument dat wordt gebruikt voor het wrijven 

langs de vloerbedekking geen krassen achterlaat. Een bezem is niet 
geschikt voor dit doel. Gebruik een wals van (ong. 65 kg) en rol 

dwars over de vloer. Herhaal dit na enige tijd. 
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Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten. 

 



  
LASSEN  FREZEN 

  
 

 

De plus producten worden thermisch gelast. 

Las niet totdat de lijm volledig is uitgehard. 
De naden zijn uit gefreesd tot ongeveer ¾ 

van de dikte met behulp van een frees 
machine of een hand grover. 

Las de naden met de lasfohn en een  

Tarkett-snellasmondstuk. 
Voor het lassen raden wij aan eerst een 

proef las te zetten in rest materiaal om de 
correcte temperatuur.  

 

  
 

LET OP: Gelaste naden moeten afkoelen tot 

kamertemperatuur alvorens het deze af te 
steken. Start het afsteken van waar u begon te 

lassen. Alle naden moeten in 2 keer worden 
afgestoken. 1ste maal grof 2de keer fijn. 

INSPECTIE 

 Het werk moet worden afgerond met een inspectie. Zorg ervoor dat de nieuw vloer  vrij van lijmresten zijn en dat geen blazen of los 

zitten de koppen zijn. 

 

VOOR HET BESTE RECULTAAT  

 Volg de instructies .  

 Gebruik alleen lijm die is aanbevolen door de leveranciers.  

 Neem contact op met u regiomanager als er vragen zijn over het installeren.

 

 

 Item No. 1258003   ”Hockey Stick” 

 Item No. 1258012   Snel lasmond 
 Item No. 1258014   Lasmond schoonmaak borstel 

 Item No. 1258021   Zwanenhals 

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten 


