
Pagina 1 van 3 
 

 
 

Tarkoflat  
LL & SA 

                                                       

 

                           

                                                                    

  

                                            Leginstructie 

 

 

                                                                                                                  Jan 2016  

  
 

 

 

 

  

BELANGRIJK! 

• Voor het beste resultaat volgt u de onderstaande installatie-instructies, maken gebruik van de 
gereedschappen en accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant. 

• 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.  
• Tarkett aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor producten die niet te combinatie zijn met een 

product van andere partijen. 
• 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. 
De vloer moet vooraf geëgaliseerd zijn. Laat u informeren door uw lijm-/egalineleverancier. 
Let op: 

• De stelregel voor het drogen van een ondervloer is een week + week per cm dikte, 
• Het maximale restvochtpercentage voor Tarkoflat bij een zandcementvloer is 2% en 0,5% bij een 

anhydrietvloer.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
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• Snij al het materiaal minimaal 24 uur voor installatie om het te laten acclimatiseren, om te verzekeren 
dat het plat en vrij van spanning is tijdens installatie. Ook is het van belang dat het materiaal is ontdaan 
van luchtbellen.  

• Het materiaal mag niet ontdaan worden van bellen en spanning tijdens de installatie door het te 
verwarmen. Dit om te voorkomen dat het materiaal van de ondergrond komt. 

 
 
INSTALLEREN TARKOFLAT LL 
 
Plaatsing: 

• Leg de Tarkoflat LL met gladde zijde naar beneden op de ondervloer (de kant met het polyester laag 
omhoog).  

• Leg de Tarkoflat LL in de zelfde richting als de vloerbedekking die er op komt te liggen. 
• De naad van de bedekking moet minimaal 250 mm van de naad van de Tarkoflat LL zitten.  
• Naden van de TarkoFlat LL mogen dubbeldoor gesneden worden. 
• Gebruik een bezem om alle spanningen uit het Tarkoflat te wrijven. 
• Er moet een rand van 3-5 mm vrij blijven aan de kanten. 
• De naden worden vast getapt aan de onderzijde met Tarkett Nivelleren Tape  
• Ruimtes mogen maximaal 100m² zijn, hier boven moet de vloer voorzien worden van een dilatatievoeg. 
• Dilatatievoegen moeten ook onder deuren en in gangen langer dan 25 meter. 
• Tarkoflat is niet geschikt voor plaatsen die blootstaan aan rollen verkeer zoals bureaustoelen, 

trippelstoelen,  ziekenhuisbedden, tilliften. 
• Perspex, polycarbonaat of soortgelijke platen moeten worden gebruikt onder bureaustoelen. 
 
INSTALLATIE BEDEKKING 
 

• Laat u informeren door u lijm leverancier voor de juiste lijm, omdat u te maken heeft met 2 pvc lagen 
op elkaar wat invloed heeft op de droging. 

• Gebruik een verminderde hoeveelheid lijn, ongeveer 
• 6-7 m2 / liter, of 200 g / m2  
• Om een vlakke film te verkrijgen, en om de best mogelijke bevochtiging te bereiken, worden de banen 

naar direct in de natte lijm gelegd. Het oppervlak wordt dan gerold met een wals . 
• Haal de baan weer uit de lijm. 
• Tarkoflat LL is niet absorberend, dus observeren open tijd van de lijm erg goed. Doe een vinger-test; 

de lijm moet plakkerig en bijna droog aan beide kanten zijn. Leg de banen weer dicht op de Tarkoflat 
LL deze methode zal de wachttijd verminderen. 

• Om een goede hechting tussen de onderlaag en het oppervlaktemateriaal te krijgen wals na het dicht 
leggen van de banen. 

• Herhaal dit nogmaals na een uur. 
• Houd ook bij de bedekking een voeg van 3-5 mm van de kanten, kozijnen enz. 
• Lassen wordt uitgevoerd volgens de instructies voor de desbetreffende vloerbedekking. 
• Laat de lijm minimaal drie dagen drogen voor meubels en zware uitrustingen worden geïnstalleerd. 
• We raden aan deze constructie af te werken met de geventileerde plinten van Tarkett. 
• Bij de vastzetten van plinten en andere details in het interieur is het zeer belangrijk dat de plinten, 

lijstwerk, etc. niet op de bedekking worden geplaatst, dit om de vloer te kunnen laten werken. 
 
INSTALLEREN TARKOFLAT SA 
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• Tarkoflat SA is dubbelzijdig zelfkleven.  
• Het word gelegd in dezelfde richting als de vloerbedekking die er op komt te liggen.  
• Verwijder de beschermende polypropyleen laag (naar beneden gericht) en rol de Tarkoflat SA uit op het 

ondervloer.  
• Gebruik een wals om de Tarkoflat SA goed te laten hechten aan de ondervloer.  
• Houd de Tarkoflat SA  3-5 mm vrij van de kanten, kozijnen enz. 
 
 
INSTALLATIE BEDEKKING 
 
• Leg de gehele ruimte uit met de bedekking. 
• Snij vooraf de naden van de bedekking. 
• Haal één zijde van bedekking terug en verwijder de folie. 
• Leg de banen dicht en zorg er voor dat er geen blazen achterblijven. (vast is vast) 
• Herhaal deze actie voor de andere zijde. 
• Snij achteraf de gehele ruimte pas. 
• Herhaal het walsen en wrijf de kanten aan. 
 
 
Let op: 

• Wanneer u plinten installeert is het belangrijk dat deze niet klemmen op de geïnstalleerde vloer.  
• Tarkoflat LL/Tarkoflat SA functioneert alleen naar behoren onder normale omstandigheden en 

geïnstalleerd volgens de regels.  
 

Tarkoflat LL & SA zijn niet geschikt voor: 
• Gebruik op geleidende vloeren, loose-lay vinyl tegels, linoleum, ingelegd design of Floorcraft patronen. 
• Gelegde keramische tegels met voegen die groter zijn dan 2 mm of dieper dan 1 mm. 
• Buitengebruik, zelfs onder een verkapping. 
• Gebruik op natte of vochtige plekken. 
• Gebruik in industriële ruimtes met zware belasting. 
• Gebruik in ruimtes met grote temperatuurschommelingen. 
 
 
 
Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten.  
 
 
 

 

 

 


