LEGINSTRUCTIE COLOR BOOKS TAPIJT – GEWEVEN
Kwaliteit
Curl

breedte
ca. 200 cm

Flat 01

ca. 200 cm

Flat 02

ca. 200 cm

Flat 03

ca. 200 cm

Flat 04 SonicWave

ca. 196 cm

Taurus Kontur

ca. 200 cm

legadvies
Lengtenaden op de draad snijden met behulp van een bovensnijder*.
Naden met een kniespanner sluiten. Indien van toepassing tapijt op
patroon uitspannen. Lijmkam A2.
Kopse naden tussen de inslagdraden snijden.
Lengtenaden op de draad snijden met behulp van een bovensnijder*.
Naden met een kniespanner sluiten. Indien van toepassing tapijt op
patroon uitspannen. Lijmkam A2.
Kopse naden tussen de inslagdraden snijden.
Lengtenaden op de draad snijden met behulp van een bovensnijder*.
Naden met een kniespanner sluiten. Indien van toepassing tapijt op
patroon uitspannen. Lijmkam A2.
Kopse naden tussen de inslagdraden snijden.
Lengtenaden op de draad snijden met behulp van een bovensnijder*.
Naden met een kniespanner sluiten. Indien van toepassing tapijt op
patroon uitspannen. Lijmkam A2.
Kopse naden tussen de inslagdraden snijden.
Lengtenaden op de draad snijden met behulp van een bovensnijder*.
Naden met een kniespanner sluiten. Indien van toepassing tapijt op
patroon uitspannen. Lijmkam A2.
Kopse naden tussen de inslagdraden snijden.
Lengtenaden op de draad snijden met behulp van een bovensnijder*.
Naden met een kniespanner sluiten. Indien van toepassing tapijt op
patroon uitspannen. Lijmkam A2/B1.
Kopse naden tussen de inslagdraden snijden.

* Bijvoorbeeld een bovensnijder van Janser (art-no 262 250 000). Zie afbeelding volgende pagina.
Voor foto’s hoe de naden van de Flat 01, Flat 02 en Flat 03 goed te snijden, zie pagina 3 van dit document.
Voor de Perlon Rips (LCS) is uitgebreide informatie voor de verwerking van het tapijt bij LEOXX op te vragen.
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AANVULLEND ADVIES VOOR HET VERWERKEN VAN GEWEVEN TAPIJT

Ondergrond
De ondergrond moet o.a. vlak, scheurvrij, schoon, vetvrij, vorm- en drukvast en duurzaam droog zijn. Alle
kwaliteiten op ca. 200/196 cm breed die LEOXX voert zijn geweven producten. Dit houdt in dat het tapijt redelijk
dun is. Voor een goed en vlak eindresultaat adviseert LEOXX daarom de afwerkvloer te egaliseren.
Leggen
Controleer de rollen op fouten en zichtbare gebreken en op gelijkduidend productienummer. Om problemen te
voorkomen dient het tapijt minimaal 12 uur te acclimatiseren in de ruimte waarin het gelegd wordt. Dit kan het
beste gedaan worden door de banen op ondermaten gesneden in de desbetreffende ruimtes neer te leggen. Dit
geldt ook voor de te gebruiken lijm. Zorg ervoor dat alleen banen van dezelfde productie bij elkaar worden gelegd
om onderling kleurverschil te voorkomen.
Het binnenklimaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: Een vloertemperatuur van tenminste 15 °C,
ruimtetemperatuur van tenminste 18 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%. Voor
vloerverwarming geldt dat de temperatuur aan het oppervlak van de afwerkvloer niet boven de 27 °C mag komen.
Bij alle weefkwaliteiten dienen de lengtenaden gesneden te worden met een bovensnijder. Wanneer men een
haakmes zou gebruiken, worden de bindketting draden doorgesneden, die zorgen voor de poolverankering van het
weefsel. Bij gebruik van een bovensnijder blijven deze bindketting draden in tact. Een voorbeeld van een
bovensnijder staat hieronder:

Indien nodig, is het mogelijk om kopse naden in de weefkwaliteiten te maken. Bij de kwaliteiten Flat 01, 02, 03,
04 SonicWave en de Taurus Kontur dient de kopse naad tussen de inslagdraden gesneden te worden.
Lijm
Hiervoor adviseert LEOXX de volgende lijmen: Uzin U57 en Multicoll van Wulff.
Voor de kwaliteiten Flat 01, 02, 03 en 04 SonicWave dient een vertanding A2 te worden gebruikt met een
lijmopbrengst van 350 gr/m2. Voor de kwaliteit Taurus Kontur dient een vertanding A2/B1 te worden gebruikt,
met een lijmopbrengst van 350 gr/m2.
Het verdient de voorkeur het materiaal pas te belasten nadat de lijm volledig is uitgehard. Het wordt sterk
geadviseerd de vloer direct na installatie af te dekken om beschadigingen te voorkomen.
Reinigen na leggen
De vervuiling (bouwvuil e.a.) verwijderen met behulp van een borstelstofzuiger met zachte borstels. Zuig bij
voorkeur in de lengte van de baan.
Algemene tips
Onze weefkwaliteiten zijn geschikt voor trappen. Gebruik bureaustoelen met harde wielen.
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AANVULLEND ADVIES VOOR HET VERWERKEN VAN GEWEVEN TAPIJT
Flat 01

Flat 02

Close-up plaatsing mes:
Tapijt dient exact door het midden
van de nop, door de noppenrij
heen gesneden te worden.

Close-up plaatsing mes:
Tapijt dient exact in de ruimte
tussen de noppenrij gesneden te
worden.

Flat 03

Close-up plaatsing mes:
Tapijt dient exact in de ruimte
tussen de noppenrij gesneden te
worden.

Druk het mes door de gehele noppengroef met een losse, flexibele pols. Om het snijproces makkelijker te maken,
trek de beschermende snijkant weg tijdens het snijden. Houd met je handpalm druk op de punt van het mes.

Een goede snede ziet er zo uit. Je kan het snij-oppervlak bekijken vanaf de zijkant. De snede moet er in zijn geheel
donker uit zien. Wanneer er poolmateriaal zichtbaar is, moet er een nieuwe naad gesneden worden.

Nu kan de lijm aangebracht worden met een lijmkam met A2 vertanding (TKB) en laat het ca. 10 minuten aan de
lucht drogen. Leg daarna de banen in het lijmbed en verlijm het materiaal. Met of zonder verzet (displaced en not
displaced). Beide varianten zijn toegestaan.
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