
 

 

Tarkett iQ ONE is een nieuw type veerkrachtige homogene vloerbedekking vervaardigd uit "non PVC" materiaal. Dit 
betekent dat er op sommige punten aandacht geschonken moet worden bij het installeren. Deze worden hier 

aangegeven in de blauwe tekst. 

 

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 

PREPARATION 

� 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. 

� De egaline moet een minimale druksterkte hebben van 0,5 MPa. 
Bij zwaar belaste ruimtes een minimale druksterkte van 1.0 MPa. 

� 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. 

� Vermijd scherpe kreukels en vouwen bij het hanteren van banen. 
Door het verwarmen van het oppervlak, verdwijnen eventuele witte 
lijnen. 

INSTALLEREN 

� 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 worden verlijmd met een lijm 
goedgekeurd voor Tarkett iQ One. Zie de instructie van de 
lijmleverancier met betrekking tot de dekking, open tijd etc.. 

� Deze is afhankelijk van het type ondergrond, het 
absorptievermogen, de temperatuur en luchtvochtigheid in het 
gebouw. 

� Banen moet stortend geïnstalleerd worden 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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INSTALLEREN PLINTEN EN HOEKEN 
 
� De vloerbedekking wordt ongeveer 10 cm doorgelegd op de wand. Als wandbekleding wordt geïnstalleerd moet deze de plint minimaal 
3 cm overlappen. Voor het beste resultaat moet de overgang van wand op plint aangesmeerd worden. Ook kan er een PJ30 of PJ65 
verbindingsprofiel toegepast worden. 
� Wanden en naden moeten minimaal 50 cm van de put verwijderd zijn. 

 

 

 

   
Markeer met behulp van een rij en een 
potlood de gewenste hoogte op de wand 
waar de plint wordt toegepast. (minimaal 10 
cm) breng met een lijmkam de lijm aan zoals 
aangegeven op de afbeelding 

Terwijl de lijm kleverig wordt, worden de 
banen gesneden. De banen moeten langer 
dan de lengte kamer worden gesneden Houd 
rekening met overmaat en eventuele plinten. 
Wanneer een baan past de breedte van de 
ruimte, markeert een kruisje op het midden 
van de rug van het materiaal en op het 
midden van de ondervloer. Dit zal u helpen 
om het blad in zijn exacte positie te 
plaatsen.  
 
 
 

Wanneer de breedte van de ruimte boven de 
breedte van de banen is (meerdere stukken 
moet worden geïnstalleerd om het gebied te 
dekken) zet een lijn op de vloer evenwijdig aan 
de wand op een afstand 188 cm. Bij het 
plaatsen van deze baan kan de plint gelijk mee 
gestoffeerd worden. 
Overlap de lijm niet en werk bij lange banen 
met een smetlijm. 

   
Sla de banen terug tot de helft van het totale 
vloeroppervlak. Breng de lijm aan tot de 
smetlijm met een fijn vertande lijmkam. 
Gebruik voor de moeilijk te bereiken plaatsen 
een kwast. Volg voor de verlijming bij de 
afvoerput de instructies op de bijgesloten 
bijlage. 

Voor het maken van plinten gebruik je een 
Tarkett Hockey Stick (art. Nr. 1258003). 
Druk het materiaal stevig in de hoek voor 
een strakke verbinding tussen wand en 
vloer. 
Het is niet toegestaan een Corner roller te 
gebruiken.  

 

 

 

 

Bij de installeren in de  hoeken, maak een 
snede in het overtollige materiaal te beginnen 
ongeveer 5 mm boven de vloer. 
Door het materiaal voor het dubbelklappen te 
verwarmen warmte het gebied tussen de plaat 
en de wand ook op. Hierdoor is er gelijk een 
betere hechting tussen het materiaal en de 
wand. 
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Druk het materiaal stevig in de hoek met een 
Tarkett Hockey Stick of iets dergelijks. 
 

De hoek naad wordt op één van de muren 
worden geplaatst in een hoek van 45 
graden. 

Bij het monteren van een buitenhoek, wordt de 
baan tegen de hoek gevouwen en ongeveer 5 
mm boven de vloer ingesneden. Zie de 
richtlijnen in de afbeelding aangegeven. De 
hoek op het baan en de positie van de snede zijn 
ongeveer in een hoek van 45 graden.  
 

 
 

   
Snij een driehoek om de buitenhoek op te 
vullen. Maak met behulp van een guts een 
inkeping in de rug (2 of 3 naast elkaar) niet 
dieper als de helft van het materiaal. 
 

 

De driehoek kan nu worden gevouwen en 
geplaatst op de hoek. De driehoek kan 
delen overlappen, snij deze strak langs 
elkaar. 
 
 
 
 
 
 

Naden op wanden moet worden gefreesd op uit 
gegutst.(gebruik geen krabber!) 

 

Gebruik een professionele las föhn voor lassen van de lasdraad op en in de hoeken. 

Het Tarkett Snellasmondstuk is speciaal ontworpen voor dit doel.  
Voor een perfecte hoek kan met een zwanenhals hulpstuk de las keurig worden 

afgerond. Verwijder dan vooraf de PUR van het materiaal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze 
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INSTALLEREN ROND BUIZEN EN AFVOERPUTJES 
 

   
Bij buizen die tot 3 cm uitsteken snij men een 
kleinere cirkel om een opstaande rand te 
vormen. In strak en krappe ruimtes tussen de 
buizen en de muren, snijd de baan in zoals 
getoond op de stippellijn. Als er een plint op 
de pijp gemaakt wordt doe dan het volgende: 
1) Maak een strook van het materiaal en lijm 
deze tegen de pijp. Las de naad af met 
behulp van de zwanenhals. 

2) Geprefabriceerde hoezen worden 
toegepast volgens de instructies van de 
fabrikant. Koudlas goedgekeurd voor dit 
doel kan worden gebruikt voor een extra 
strakke pasvorm rond leidingen. 

Rond afvoerbuizen, vouw de baan tegen de buis 
en teken een lijn op het materiaal, waar het 
hard van de buis is. Snij een gelijkmatig ronding 
zonder inkepingen, ongeveer 25 mm kleiner  
dan de diameter van de buis. Verwarm het 
materiaal zorgvuldig en druk het materiaal 
voorzichtig over de buis. Let op als er een kleine 
beschadiging aan het materiaal is kan deze 
inscheuren. Probeer met een reststuk deze actie 
eerst uit  voor het officieel installeren. 
 
 
 

 

Als alternatief kan je altijd een afsluitende ring gebruiken  

 
 
 
 

 

Rond afvoer put af openingen, verwarm het materiaal en markeer de plaats van de afvoer met 
behulp van een klem ring. Snijd vervolgens een klein gaatje in het midden van de afvoer 
binnen de grote van de ring. Verwarm de vloer en druk de klemring in de afvoer put Bij 
gebruik van een verstelbare klem ring, zorg ervoor dat het goed past. Snij het materiaal pas 
met het daarvoor bestemde snijmes . let op de ronding zonder bramen snijden om scheuren te 
voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze 
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LASSEN EN FREZEN 
 

 

  

  
 

 

De banen worden thermisch gelast. Las niet 
voordat de lijm volledig is uitgehard( 48 uur). 
Frees de naden tot ongeveer 2/3 van het 
materiaal. 
Gebruik een elektrische frees machine 
uitgerust met een stofzak. Voor kleinere 
gebieden met een geschikte guts gebruikt. 
Door de samenstelling van dit product, 
worden driehoekkrabbers afgereden. Zorg er 
voor dat de uitgefreesde naden goed schoon 
zijn. 
 

Las de naar met een door Tarkett 
geadviseerd  snellasmondstuk. Voer altijd 
een proeflas op een reststuk uit alvorens  
je gaat aflassen. Zo kan je precies kijken 
wat de snelheid en temperatuur moet zijn 
Aanbevolen wordt een iets hogere 
lastemperatuur het gebruik dan vinyl 
lasdraad. 
 

BELANGRIJK: steek de lasdraad in 2 keer af 
maar wel allebei warm! Start het afsteken waar 
je bent begonnen met lassen en direct na 
elkaar. 
 

 
 
 
BELANGRIJK ! 
 
� Controleer het werk altijd na afloop. 

� Volg altijd de instructies. 
� Gebruik een door Tarkett aanbevolen lijm. 

� Neem bij twijfel contact op met u vertegenwoordiger 

 

GEREEDSCHAP 

  

� Item No. 1258003 Hockey stick  

� Item No. 1258012  Lasmondstuk  

� Item No. 1258014 Schoonmaak borstel lasmondstuk  

� Item No. 1258021 Zwanenehals 
 

 
 

 

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten. 

 


