LEGINSTRUCTIE 2TEC2 - TEGELS
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
De tegels dienen in de originele verpakking bewaard te worden op de originele pallet of op een vlakke ondergrond
in een ruimte waar de kamertemperatuur tussen 15 °C en 30 °C bedraagt. Plaats geen zware voorwerpen bovenop
elkaar. De dozen dienen steeds “orderlijk” gestapeld te worden. Dozen niet hoger stapelen dan 8 dozen, bij opslag
op originele pallets.
Goederen met zichtbare gebreken kunnen na versnijding op plaatsing niet meer teruggenomen worden. Deze
gebreken 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 tegels moeten, 48 u vóór de installatie, in de ruimte gebracht 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.
2. Verlijmen
De te gebruiken types lijm zijn afhankelijk van het type backing. Bij het gebruik van niet goedgekeurde lijmen
vervalt de garantie.
Comfort Backing: UZIN U2100, Thomsit K145, Mapei Ultrabond Eco Fix, Mapei Ultrabond Eco 810, Mapei
Ultrabond Eco 811, F Ball Styccobond F41, Collak WA-25
PVC Backing: UZIN U1000, Thomsit T425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT, F Ball Styccobond F41
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De aan te brengen hoeveelheid lijm is tussen de 30 en 80 g / m2 afhankelijk van de aard van de ondergrond. Deze
dient te worden aangebracht met een fijne schuimroller. Na het aanbrengen van de lijm dient een droogtijd
gerespecteerd te worden van 60 minuten alvorens de tegels te plaatsen.
Bij een te grote hoeveelheid lijm of bij het te vroeg inleggen van de tegels in de nog niet volledig opgedroogde
lijm zal er een permanente verlijming ontstaan en is de dimensionele stabiliteit niet gegarandeerd en vervalt de
garantie.
Enkel tegels met een PVC backing kunnen in een buitentoepassing verlijmd worden. Dit dient te gebeuren met een
2-componenten epoxylijm UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20 of Mapei Ultrabond G21.
Het verkleven van 2tec2 tegels op trappen of verticale oppervlakten dient te gebeuren met een contact lijm, Uzin
WK 222 of Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Op trappen worden steeds trapneuzen aanbevolen.
3. Installatie
Er zijn verschillende legpatronen mogelijk, afhankelijk van de kleur van de tegel. De te gebruiken legpatronen zijn
dambord, halfsteens verband en ashlar. Zie afbeelding hieronder. Op de rug van elke tegel is een pijl te vinden die
de richting aangeeft en een letter, A, B, C of D.

Dambord

Halfsteens verband

Ashlar

Op elke doos is het aanbevolen legpatroon terug te vinden.
Verwerk de pallets met aflopende moederrolnummers bijv. 1316166 naar 1316161 (van hoog naar laag). De
doosnummers dienen oplopend gevolgd te worden van 1 tot bijv, 100 (van laag naar hoog). Gebruik steeds
dozen met hetzelfde batchnummer in één bepaalde ruimte.
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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