LEGINSTRUCTIE 2TEC2 - ROLLEN
Algemeen
De plaatsing van 2tec2 vloerbedekking dient te worden uitgevoerd door een vakman, onder omstandigheden die
gelijk zijn aan de condities waarin de ruimte zal worden gebruikt.
Bij het niet respecteren van de instructies vervalt de garantie. Alle verbintenissen aangegaan door LEOXX zijn
onderworpen aan onze algemene voorwaarden.

Opslag en controle
Plaats de rollen op een vlakke vloer in een ruimte waar de kamertemperatuur tussen 18 °C en 30 °C bedraagt.
Plaats er geen zware voorwerpen op om beschadiging te voorkomen.
Zichtbare gebreken kunnen na plaatsing of op maat snijden van de vloerbedekking niet meer teruggenomen
worden. Deze dienen op voorhand gemeld te worden conform onze algemene voorwaarden.

Ondergrondvoorbereiding en egalisatie
De ondervloer moet drukvast en scheurvrij zijn, permanent droog en vrij zijn van verontreinigingen zoals vuil en
stof, olie, vet of andere. Oude vloerbedekkingen en lijmen dienen zorgvuldig verwijderd te worden en beschadigde
delen of gaten in de ondervloer dienen hersteld te worden.
De ondergrond dient vervolgens behandeld te worden met een primer en geëgaliseerd te worden. Gebruik
hiervoor enkel productsystemen van één fabrikant en volg nauwgezet zijn voorschriften. Deze zullen verschillen
naargelang de soort ondergrond (beton, anhydriet, hout, … ).
De egalisatie dient droog te zijn, geschuurd en stofvrij gemaakt te worden vooraleer de lijm en vloerbedekking
aangebracht kan worden.

Plaatsing
1. Acclimatisatie
De rollen moeten, 24 u vóór de installatie, opengelegd worden. De vloertemperatuur dient tenminste 15 °C te zijn,
en de kamertemperatuur dient tussen de 18 °C en 25 °C te zijn. De relatieve vochtigheid moet tussen 55% en 75%
zijn. Ontrol de rollen in volgorde van opeenvolgende rolnummers. Leg de rollen allemaal in dezelfde richting naast
elkaar, zie pijlen op de rugzijde.
2. Versnijden
Het snijden van de rollen dient steeds te gebeuren vooraleer de lijm aan te brengen. Er zijn verschillende
methodes om onzichtbare naden te verkrijgen, in functie van het motief. De naden dienen dubbel doorgesneden
te worden voor een all over motief, dit betreft de collecties New basic, Lustre, Stripes en Panama.
Voor een visgraatmotief, wordt een eerste baan recht afgesneden net naast de punt van het visgraatmotief. Deze
baan dient in rapport gelegd te worden met de tweede baan en dient vervolgens ook als leidraad voor het
versnijden van deze tweede baan.
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Bij het snijden van de rollen kunnen glasvezels zichtbaar worden. Deze zijn breekbaar en zijn bij gevolg gemakkelijk
te verwijderen door er met een vochtige doek over te wrijven. Dit kan het best gedaan worden voor de rollen in de
lijm worden geplaatst. De vezels kunnen ook na uitharding van de lijm door middel van een vochtige doek of
borstel weggenomen worden.
3. Verlijmen
Plooi van twee naast elkaar liggende voorgesneden banen de helft van de breedte terug en breng de lijm aan
tussen de twee banen.

Bij het gebruik van niet goedgekeurde lijmen vervalt de garantie. Respecteer steeds nauwgezet de voorschriften
van de lijmproducent.
BINNEN TOEPASSING
Comfort Backing: UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 560, FBall Styccobond F48
plus, Bostik Power Elastic
PVC Backing: UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 360, Mapei Ultrabond
Eco 560, Thomsit K 188E, Bostik Power Elastic, FBall Styccobond F48 plus
Gebruik steeds een lijmkam TBKA2 voor het aanbrengen van de lijm.
BUITEN TOEPASSING OF VOCHTIGE RUIMTE (badkamer of spa)
PVC Backing: UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20, Mapei Ultrabond G21 (2-componenten epoxylijmen)
Plooi vervolgens de banen terug en leg ze in de natte lijm. Verwijder de lucht van onder de banen door met behulp
van een krukplankje te wrijven in de richting van de naad.
Verkleven van 2tec2 rollen op trappen, plinten of verticale oppervlakten dient te gebeuren met een contact lijm,
UZIN WK 222, Mapei Ultrabond 575, Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Op trappen worden trapneuzen aanbevolen.
De vloerbekleding mag pas 24 u na plaatsing belast worden, nadat de lijm voldoende uitgehard is.
4. Nieuwe vloer beschermen
Onmiddellijk na installatie dient de vloer afgedekt te worden met een folie of karton, zo worden beschadigingen
voorkomen die kunnen ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd na plaatsing van de vloerbedekking.
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