LEGADVIES EXPONA DESIGN- EN COMMERCIAL VLOEREN
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Controle en voorbereiding van de ondergrond
De ondervloer moet met inachtneming van de VOB, deel C, DIN
18365 (Duitsland) resp. de geldende normen voor 'vloerbedekkingwerkzaamheden,' de algemeen erkende vaktechnische regels alsmede de stand van de techniek worden gecontroleerd en voorbereid.
Deze moet o.a. scheurvrij, schoon, vuilvrij, vetvrij, trek- en drukvast
en duurzaam droog zijn. Let afhankelijk van de soort constructie
van de ondergrond op de toegestane restvochtigheid en eventueel
optrekkend vocht.
Geëgaliseerde en vlakke ondergronden zijn noodzakelijk voor een
goed resultaat van de vloerbedekkingswerkzaamheden. Indien noodzakelijk eerst een vochtscherm aanbrengen.
Voor vloerverwarming geldt naast DIN 18365 ook EN1264-2. De
temperatuur mag aan het oppervlak van de vloerbedekking niet
boven 27 ºC komen. Tijdens het leggen dient de vloerverwarming
uit te zijn.
Voor vloerverwarming geldt naast DIN 18365 ook DIN 4725 'ver-
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Laat de vloerbedekkingen en hulpmaterialen vóór het leggen 24 uur
acclimatiseren. Gewaarborgd moet worden dat tijdens de droogtijd
van het lijmsysteem de omstandigheden van het binnenklimaat
constant blijven.
Teneinde snijverliezen te voorkomen wordt aanbevolen het te leggen
oppervlak uit te meten en het materiaal, overeenkomstig het formaat,
te verdelen. Daarna wordt in de lengte en in de breedte van de ruimte
een smetlijn aangebracht overeenkomstig de genoemde verdeling.
De platen worden 'trapvormig' in het lijmbed gelegd. Er moet op
worden gelet dat ze niet 'verspringen'.

Lijm
De volgende lijmsoorten worden voor de verlijming van Expona
designvloeren aanbevolen:
Eurocol:
640 Eurostar Special
(natte verlijming)
140 Euromix PU
(natte verlijming)
Forbo:
528
(natte verlijming)
Henkel:
THOMSIT K 188 S
(natte verlijming)
Unipro:
KE 66
(natte verlijming)
Wulff:
Supra-Strong
(natte verlijming)
Multi-Strong
(natte verlijming)
Ultra-Strong
(natte verlijming)
Schönox
Durocoll
(natte verlijming)
Mapei
Ultrabond Eco V4SP
(natte verlijming)
Ultrabond Eco VS 90
(natte verlijming)
Voor absorberende ondergronden is natte verlijming verplicht.
Voor informatie over lijmsoorten adviseren wij u contact op te
nemen de desbetreffende lijmfabrikant.
Het is belangrijk de vloerbedekking voegdicht en spannningsvrij
te leggen!
Het aanbrengen van de lijm gebeurt overeenkomstig de verwerkingsrichtlijnen van de lijmfabrikant door middel van een lijmkam/
kitstrijker TBK A2. Na de voor het lijmsysteem geldende aandroogtijd wordt de vloerbedekking in het lijmbed gelegd en aangewreven
en aangewalst. Na een tijdsinterval van 45-60 minuten (afhankelijk van de binnencondities) moet de vloerbedekking nogmaals
worden nagewalst.
De Expona designvloer mag worden belast als de lijm volledig
is gedroogd.
Bij het toepassen van Expona op een MDF hulpvloer systeem
vervalt de garantie op krimp en uitzetting van de Expona.

Onderhoud
Na het leggen dient er een opleveringsschoonmaak te worden
uitgevoerd.
Voor de richtlijnen voor het onderhoud van Expona designvloeren
verwijzen wij u naar ons onderhoudsadvies!
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