LEGADVIES VOOR HET VERWERKEN VAN ROYAL-TOUCH, EEN GETUFT BOUCLE TAPIJT
Ondergrond
De ondergrond moet o.a. vlak, scheurvrij, schoon, vetvrij, vorm- en drukvast en duurzaam droog zijn.
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. Ook dient
met ervoor te zorgen dat geen middenstukken van banen tegen zelfkanten worden gelegd. Dit veroorzaakt kleurverschil.
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.
De lengtenaden dienen met een bovensnijder van Roberts op draad gesneden te worden (zie afbeelding).

In deze bovensnijder zitten twee mesjes naast elkaar. Het is de bedoeling dat de naden arm gesneden worden. Dit is mogelijk
omdat de mesjes iets uit het midden geplaatst zijn. Bij rechtshandigen dient het linker mesje naar beneden te staan en het
rechter mesje omhoog. Bij linkshandigen andersom. De Royal-touch is in verzet getuft en daarom moet het tapijt arm gesneden
worden om een mooie sluitende naad te creëren.
Lijm
Hiervoor adviseert Leoxx reguliere tapijtlijmen voor de verlijming van tapijten met een action back die door verschillende lijm
leveranciers worden geleverd.
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
Gebruik bureaustoelen met harde pvc wielen.
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