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BELANGRIJK!  
 

• Bij gebruik van tweecomponenten-polyester egaline en/of reparatiemortel kan er verkleuring optreden 
wanneer de componenten onjuist en/of onvoldoende zijn vermengd. Meng de componenten niet 
rechtstreeks op de ondervloer.  

• Gebruik alleen een potlood voor markeringen. Gelieve er rekening mee te houden dat markeringen die 
worden gemaakt met een permanente of niet-permanente viltstift, balpen etc. verkleuringen kunnen 
veroorzaken als gevolg van migratie. 

• Controleer de materialen vooraf op eventuele gebreken. Eventuele fouten in het materiaal moeten 
onmiddellijk worden gemeld aan uw contactpersoon. Vermeld daarbij altijd de kleur-, batchnummers 
die op het label zijn aangegeven.  Verwerk het materiaal niet voordat dit beoordeeld is door de 
contactpersoon. 

• Alle tegels Dambordmotief leggen. 
• De temperatuur bij het plaatsen mag niet lager zijn dan 18°C. 
• Vloertemperatuur bij het plaatsen tussen de 15°C en 18°C. 
• Luchtvochtigheid tussen de 40% en 60%. 
• Laat de materialen minimaal 24 uur acclimatiseren. 

 
 
 

ONDERGROND 
 
Deze moet glad, slag- en stootvast, permanent droog (controle CM apparaat), barstenvrij en schoon zijn. 
Breng een voorstrijk/primer aan alvorens te egaliseren. Laat u informeren door u lijm-/egalineleverancier. 
Let op: 
• De stelregel voor het drogen van een ondervloer is een week + week per cm dikte, 
Het maximale restvochtpercentage voor projectvinyl bij een zandcementvloer is 2% en 0,5% bij een 
anhydrietvloer. 
 
VOORBEREIDING 

 
Trek 2 loodrechte lijnen in het midden van de ruimte, rekening houdend 
met het esthetisch aspect van het leggen, dit wil zeggen door ervoor te 
zorgen dat het leggen parallel gebeurd met de langste muur van de ruimte 
en dat de versnijdingen evenredig worden verdeeld. 

• Begin het leggen in het midden van de ruimte (lijn uit, op de getrokken 
lijnen) en nooit langs een muur. 

• Leg de tegels in een dambordmotief.  
• Let bij het aanbrengen op de batchnummers. 
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INSTALLATIE 
 
Vloerverwarming: 
Tarkett projectvinyl kan toegepast worden op vloeren met vloerverwarming.  
De volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd om later geen schade te krijgen aan de ondervloer en het 
projectvinyl. Uitgaande van een vrijdragende en geventileerde constructie: 
• Na het aanbrengen en laten drogen van de afwerkvloer moet de installateur de vloerverwarming 

volgens de richtlijnen aanzetten.  

• De vloer moet geleidelijk worden opgewarmd met een stijging van 5°C per dag tot de maximale 
temperatuur. Hierna moet de vloerverwarming 7 dagen op de hoogste stand aanblijven, om er zeker 
van te zijn dat de vloer goed droog is. Hierna de vloer laten afkoelen. 

• Het projectvinyl kan hierna volgens de verwerkingsvoorschriften gelegd worden. 

• De vloerverwarming mag pas na 3 dagen na het leggen weer in gebruik genomen worden tot een 
maximum van 28°C gemeten aan de oppervlakte van de afwerkvloer.  

 
 
Verlijmen: 
• Breng de lijm aan met een kitstrijker voorzien, A2 vertanding. 
• Hoeveelheid: ± 250 tot 330 g/m². 
• Het naleven van de droogtijd van de lijm is erg belangrijk. 

• Bij het dicht leggen van de tegels de vloerbedekking goed aanwrijven en hierna walsen. Herhaal het 
walsen na enige tijd nogmaals. 

• Na het volledige aanhechtingsproces (24 tot 48 uur) moeten de naden uitgefreesd of gegutst worden 
waarna deze met PVC lasdraad thermisch gelast worden. 
 

 
Thermisch lassen van de naden: 
Dit wordt uitgevoerd 24 tot 48 uur na het leggen van de vloerbekleding, dit wil zeggen na het volledig drogen 
van de lijm.    
• Maak met de freesmachine, op de plaats van de naad, een groef waarin de lasdraad wordt 

aangebracht. Er mag niet dieper worden gefreesd dan de 2/3 van de dikte van de vloerbedekking. 
Waar men niet machinaal kan frezen, gebruik een handguts.  

• Zorg ervoor dat de lasdraad en de gefreesde naad schoon zijn.  
• Breng met de lasfohn en een vinyllasmond de lasdraad aan.  
 
Voor het beste resultaat, volg de volgende aanwijzingen op:  

• Uitvoeringssnelheid  ± 1 tot 2 meter per minuut 
• Lastemperatuur ± 275°C tot 325°C 

 
Let op: deze gegevens zijn bij de ideale omstandigheden. Vloertemperatuur, omgevingstemperatuur en 
luchtvochtigheid kunnen invloed hebben op het lassen. Voer voor het lassen van de bedekking een test uit 
op een stuk restmateriaal. 
 
Afsteken van de lasdraad: 

• Steek de lasdraad in 2 keer af. 
• Afsteken direct na het lassen met een lasplaatje 
• Na het volledig afkoelen van de lasdraad mag de 2e laag afgestoken worden. 
 
Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten. 


