LEGINSTRUCTIE ROLLEN HAUTE COUTURE COLLECTIE VAN LOUIS DE POORTERE
Algemeen
Louise de Poortere materiaal is eigenlijk een product om karpetten van te maken, maar kunnen
desgewenst ook als banen materiaal worden verwerkt mits men de voorgeschreven methode toepast.
Zie onderstaande link voor een voorproef hoe de naden verwerkt dienen te worden.

https://drive.google.com/open?id=1fzNOHMg4Asb2KApxMTlaxNlyfme6kN51
De plaatsing van Louis de Poortere vloerbedekking dient te worden uitgevoerd door een vakman, onder
omstandigheden die gelijk zijn aan de condities waarin de ruimte zal worden gebruikt.
Lees het hele document voordat u Louis de Poortere installeert. Deze handleiding is gebaseerd op en volgens
de Europese normen CEN / TS 14472-4: 2003-1 en CEN / TS 14472-4: 2003.
Bij het niet respecteren van de instructie vervalt de garantie. Alle verbintenissen aangegaan door LEOXX zijn
onderworpen aan onze algemene voorwaarden, te vinden op onze website: www.leoxx.nl.
Opslag en controle
Rollen moeten horizontaal in hun originele verpakking worden vervoerd en opgeslagen en bij een
kamertemperatuur van 18-22 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60% worden bewaard.
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 vlak, druk vast 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 dienen, 24 uur te acclimatiseren voor verlegging. 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. Leg de banen allemaal in dezelfde richting naast elkaar, zie pijlen op de rugzijde.
Als het materiaal wordt geïnstalleerd op vloeren met vloerverwarming, zijn speciale voorzorgsmaatregelen
nodig:
-

Controleer of de vloerverwarming goed werkt (dat het opstart protocol is geweest bij een nieuwe vloer) voordat
u verder gaat met de installatie.
Houd er rekening mee dat de minimale uithardingstijd voor beton 21 dagen is.
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-

Houd de vloer drie dagen op 25 °C en verhoog de temperatuur geleidelijk gedurende vier dagen naar de
maximumtemperatuur. Repareer eventuele scheuren en verwarm opnieuw gedurende 14 dagen.
Schakel de vloerverwarming minstens 48 uur uit voordat u het tapijt installeert en houd deze minimaal 48 uur
uit na het beëindigen van het installatieproces. I.v.m. van de lijm.
Gebruik indien nodig een ander verwarmingssysteem om te zorgen voor voldoende temperatuur voor de
installatie.
Verhoog na het plaatsen van de vloerbedekking de vloerverwarming geleidelijk tot maximaal 27 °C.
Temperaturen hoger dan 27 °C moeten ook worden vermeden als er leidingen in de ondervloer zijn.

Aanbevolen lijmen
De onderstaande lijmen zijn getest en goedgekeurd voor de installatie van Louis de Poortere.
Ondergrond voorbereiding
Primer en egalisatie van de zelfde leverancier gebruiken.
Lijmen
- Eurocol 509
- Uzin UZ 57
- Aquacol T Mapei
Lees altijd aandachtig en volg de aanbevelingen en adviezen van de lijmfabrikant.
Benodigde gereedschappen:
- Lasapparaat Heatbond Systeem
- Spray contactlijm (tesa)
- Rechte rij
- Messen
- HSGM HeiBschneider
- Lasband
Versnijden
Alvorens te snijden, moet de installateur het materiaal controleren om het volgende te verifiëren:
- Product en kleur komen overeen met de bestelling.
- Geleverde hoeveelheid komt overeen met de bestelling.
- Afmetingen en aspect zijn correct. Neem in geval van defecten of schade tijdens transport contact op met ons
verkoopteam voordat u het materiaal snijdt of installeert. Leoxx accepteert geen claims op gemanipuleerd of
geïnstalleerd materiaal.
Controleer of alle rollen voor een bepaald gebied identieke partijnummers hebben om een goede
kleurovereenkomst te garanderen.
Houd bij het berekenen van de benodigde hoeveelheid dat de banen een werkende breedte hebben van
± 295 cm.
Het snijden van de banen dient steeds te gebeuren vooraleer de lijm aan te brengen.
De zelf(zij)kanten van de banen dienen recht gesneden te worden langs een rechte rij.
Zorg ervoor dat alle banen in de zelfde richting liggen, gemarkeerd door de pijlen op de achterkant van de banen.
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Lassen van de naden
Nadat de banen zijn recht gesneden dient aan de achterzijde 4 cm viltbacking verwijdert te worden, dit doe je met
een HSGM HeiBschneider. Zie instructiefilm.
Vervolgens vouw het tapijt 2 cm. naar binnen, vooraf spray je hier de contactlijmspray op (neem de
voorgeschreven droogtijd in acht). Nadat beide banen op deze manier zijn verwerkt leg je de banen naast elkaar
op de plaats waar ze moeten komen en las de banen aan elkaar met het Heatbond systeem. Hierna kunnen de
banen verlijmt worden met een universele tapijtlijm.
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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