
BELANGRIJK!

 Zorg ervoor dat alle instructies zorgvuldig worden gevolgd.
 Neem contact op met uw Tarkett-vertegenwoordiger als u onzeker bent over de wijze van installeren.
 Deze informatie is onderhevig aan veranderingen door voortdurende verbetering.
 Gebruik het juiste gereedschap voor het installeren van linoleum.
 Gebruik opvolgende rol- en batchnummers om nuanceverschillen te voorkomen.
 Controleer de materialen vooraf op eventuele gebreken. Eventuele fouten in het materiaal moeten

onmiddellijk worden gemeld aan uw Tarkett-vertegenwoordiger. Vermeld daarbij altijd de kleur-, batch 
en rolnummers die op het label zijn aangegeven. Verwerk het materiaal niet voordat dit beoordeeld is 
door de Tarkett-vertegenwoordiger.

 Bewaar de rollen rechtop, op een veilige, droge plaats, en laat de rollen minstens 24 uur acclimatiseren 
bij een temperatuur van minimaal 18°C.

 Gebruik alleen lijmen die door Tarkett worden aanbevolen. Volg altijd de aanwijzingen van de 
lijmfabrikant.

 Controleer de linoleum altijd  na installatie op de aanwezigheid van lijmresten en verwijder deze direct. 
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ONDERVLOEREN

• Deze moet glad, slag- en stootvast, permanent droog (controle CM apparaat), barstenvrij en schoon 
zijn.

• De vloer moet vooraf geëgaliseerd zijn. Laat u informeren door uw lijm-/egalineleverancier.
LET OP:

• De stelregel voor het drogen van een ondervloer is een week + een week per cm dikte.

• Het maximale restvochtpercentage voor Linoleum bij een zandcementvloer is 2% en 0,5% bij een 
anhydrietvloer. 

• Voordat u een egaline selecteert, controleer aan welk gebruik de vloerbedekking onderworpen wordt 
nadat deze is geïnstalleerd. Lage kwaliteit egaline zijn niet geschikt voor gebieden die zwaar verkeer 
krijgen, met name zwaar, smal wiel kunnen hier problemen geven (zie EN 12529, transsport en 
zwenkwielen). 

• Laat u informeren door uw lijm-/egalineleverancier.

LET OP: 
 Uitsluiting van aansprakelijkheid (lijmen, egaline, enz.)

Hoewel Tarkett een selectie van lijm-/egalineleverancier adviseert, garanderen wij de vermelde 
producten niet. De lijst van producten en fabrikanten is niet gegarandeerd actueel.

 Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze producten die in combinatie met een van haar 

producten wordt verwerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de lijm-/egalineleverancier om ervoor te 

zorgen dat de gebruikte producten geschikt zijn voor gebruik en toegepast op onze producten.
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VLOERVERWARMING

Tarkett Linoleum kan toegepast worden op vloeren met vloerverwarming.

De volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd om later geen schade te krijgen aan de
ondervloer en het linoleum. Uitgaande van een vrijdragende en geventileerde constructie:

 Na het aanbrengen en laten drogen van de afwerkvloer moet de installateur de vloerverwarming 
volgens de richtlijnen aanzetten. 

 De vloer moet geleidelijk worden op gewarmd met een stijging van 5°C per dag tot de maximale 

temperatuur. Hierna moet de vloerverwarming 7 dagen op de hoogste stand aanblijven om er 
zeker van te zijn dat de vloer goed droog is. Hierna de vloer laten afkoelen.

 Het Linoleum kan hierna volgens de verwerkingsvoorschriften gelegd worden.

 De vloerverwarming mag pas na 3 dagen na het leggen weer in gebruik genomen worden tot een 
maximum van 28°C gemeten aan de oppervlakte van de afwerkvloer. 

VOORWAARDEN VOOR DE INSTALLATIE

Het is belangrijk dat de banen minstens 24 uur voor installatie op een minimum kamertemperatuur van 
18°C worden opgeslagen. Deze temperatuur moet tijdens de installatie worden gehandhaafd.

De minimale temperatuur van de ondervloer moet 15°C zijn.
De aanbevolen relatieve luchtvochtigheid in de kamer is 35-65%.

Snijd de banen op de vereiste lengte en houd rekening met een paar cm overmaat. Zet de voorgesneden 
banen in de kamer waar het moet worden aangebracht. Rol het linoleum niet op met de jute aan de 
buitenkant.

LEGRICHTING

 Minimaal 24 uur voor de installatie moet het materiaal worden gesneden tot de gewenste lengtes; de 
banen moeten acclimatiseren op de locatie waar ze worden geïnstalleerd door ze rechtop te plaatsen.

 Probeer bij het maken van het banenplan ervoor te zorgen dat er geen
naden bij doorgangen en andere gevoelige locaties komen. 

 Leg de banen indien mogelijk altijd in de lengterichting van het licht.
 Gebruik in smalle lange ruimtes korte banen (gangen).
 Houd rekening met overmaat.

Alle banen worden in dezelfde richting gelegd, behalve de Style Elle xf2 deze wordt stortend
gelegd.

INSTALLEREN ELAFONO

• Instaleer de Elafono met de juterug aan de bovenzijde en leg de banen tegen elkaar.
• De legrichting van de banen moet hetzelfde zijn als de te installeren linoleum, echter moeten de 

naden minimal 50 cm van elkaar liggen.
• Gebruik voor de verlijming een B1 vertanding (350-400g/m²)

Belangrijk: installer de linoleum pas als de lijm onder de Elafono volledig is uitgehard.
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LASSEN

 Maak bij het verwerken van de banen de naad niet breder dan 0,5 mm.
Start het lassen (en frezen) minimaal 24 tot 48 uur maximaal na het lijmen
Frees een “U” vorm van max. 3,5 mm breedte, bij voorkeur door een machine

 Diepte van maximaal 2 mm in de dikte van het materiaal - net boven de top van de jute
LET OP: Beschadig de koperband niet tijdens het vrezen en/of gutsen.

 De aanbevolen lastemperatuur is ongeveer 450ºC. Gebruik een warme lasföhn voorzien van een 5 mm 
snellasmondstuk. 

 Blijf bij het lassen een beetje boven het materiaal in het midden van de naad.
 Las ongeveer 2 meter per minuut.
 Snijd de lasdraad in 2 keer af met een halfmaan mes of een motzart mes of vergelijkend.
 Snijd de lasdraad bij de tweede keer als deze volledig is afgekoeld.

BELANGRIJK: 
DOE ALTIJD EEN TEST OF DE FREESNAAD CORRECT IS EN DE LASDRAAD VAST ZIT!

 

 

NA INSTALLEREN

BELANGRIJK! 

• Betreed  de vloer niet voor 48 uur en plaats pas meubilair na 72 uur.

• Wacht 72 uur voor er trappen of stellingen/rolsteigers of palletwagens op de nieuw geïnstalleerde 
linoleum geplaatst worden.

• Als er na de installatie bouwwerkzaamheden plaatsvinden, moet de vloer altijd beschermd worden door 
het bedekken met hardboard of multiplex of Tarkoprotect.

• Gebruik geen plakband op de linoleum.

• Belast de nieuw geïnstalleerde vloerbedekking nooit vroegtijdig met zwaar wielverkeer, aangezien dit 
doortekent in het lijmbed.

EERSTE REINIGING
Wij adviseren de vloer te reinigen voor deze in gebruik wordt genomen.

• Verwijder lijmresten met spiritus, water en een microvezeldoek en rode pad.

• Verwijder los vuil met een stofzuiger of een stofwisser

• Reinig de vloer met een neutrale reiniger pH 5/7 en koud water. Gebruik hier een microvezelmop bij.

• Gebruik bij grotere oppervlaktes een schrob-zuigmachine met een neutrale reiniger pH 5/7. Dit  is zeer 
effectief voor grote ruimten.

• Een goede schoonloopzone voorkomt 80% van de vervuiling.

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten.


