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Zorg dat u alle specificaties en instructies
nauwgezet opvolgt.
Heeft u bij het leggen ergens twijfels over, neem
dan contact op met uw contactpersoon bij
Tarkett.
Onze producten worden continu verder verbeterd,
deze informatie is onder voorbehoud van
wijzigingen.
Gebruik voor elk doorlopend oppervlak hetzelfde
batch- of productienummer.
Planken moeten liggend en plat in de verpakking
worden bewaard, in kleine nette stapels (max. 10
dozen hoog). Let bij het verplaatsen op de
scherpe randen.
Gebruik alleen lijm die wordt aanbevolen door
Tarkett en die is ontwikkeld voor het leggen van
LVT. Volg altijd de instructies en aanbevelingen
van de lijmfabrikant op.
Kies bij oppervlakken die worden blootgesteld
aan zonlicht (serre etc.) een aangepaste
lijmsoort. Zie hiervoor de aanbevelingen van de
betreffende lijmfabrikant.
Voer na het leggen een inspectie uit; zorg hierbij
dat de nieuwe vloer vrij is van lijmresten en
andere vervuilingen.

ONDERVLOER VOORBEREIDING











NIET GESCHIKTE OMSTANDIGHEDEN




Tarkett adviseert niet te installeren in de volgende
situaties:
Hoogteverschillen, barstenvorming en poreusheid
in de ondervloer.
Bestaande vloeren afgewerkt met olie, wax of
andere vloerbehandelingen.

Mochten er twijfels zijn, neem dan altijd contact op met uw
Tarkett vertegenwoordiger voor meer informatie.



De ondervloer moet glad, slag- en stootvast,
permanent droog (controle CM apparaat),
barstenvrij en schoon zijn. Daarnaast moet deze
schoon zijn en vrij van viltstift, markers,
balpennen, verf en andere middelen die kunnen
leiden tot verkleuring door migratie.
De stelregel voor het drogen van een ondervloer
is een week + een week per cm dikte bij zandcementvloeren.
Het maximale restvocht percentage voor
projectvinyl bij een zandcementvloer is 2% en
0,5% bij een anhydrietvloer.
Bij gebruik van tweecomponenten-polyester
egaline en/of reparatiemortel kan er verkleuring
optreden wanneer de componenten onjuist en/of
onvoldoende zijn vermengd. Meng de
componenten niet rechtstreeks op de ondervloer.
Gebruik alleen een potlood voor markeringen.
Gelieve er rekening mee te houden dat
markeringen die worden gemaakt met een
permanente of niet-permanente viltstift, balpen
etc. verkleuringen kunnen veroorzaken als gevolg
van migratie.
Let op: uitsluiting van aansprakelijkheid (lijm,
egalisatiemiddelen etc.):
Hoewel Tarkett in een lijst bepaalde types en
fabrikanten van lijm, egalisatiemiddel en
dampdichte membranen kan noemen, bieden we
geen garanties voor deze producten. Bij deze lijst
kan geen garantie worden gegeven dat deze
compleet of actueel is.
Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid
wanneer deze producten niet goed werken in
combinatie met een van zijn producten. Het is de
verantwoordelijkheid van de lijm-,
egalisatiemiddel- en membraanfabrikant en van
de vloeraannemer om na te gaan of de gebruikte
producten geschikt zijn voor deze toepassing en
om ze te gebruiken conform de aanbevelingen
van de fabrikanten.

RANDVOORWAARDEN BIJ HET LEGGEN





Het is belangrijk dat de planken voor het leggen
minimaal 24 uur worden bewaard op een
kamertemperatuur van minimaal 18°C. Deze
temperatuur moet gedurende de hele installatie
behouden blijven.
De minimumtemperatuur van de ondervloer moet
15° C à 18 °C zijn en de kamertemperatuur >18 °C.
De aanbevolen relatieve luchtvochtigheid in de
ruimte is 35% tot 65%.




Leg de tegels trapsgewijs om verloop zo veel
mogelijk te voorkomen.
Bij het verwerken van de stroken is het belangrijk de
afstand tussen kopse naden meer dan de breedte
van een strook te houden.

Installation
Instructions

VLOERVERWARMING







Tarkett producten kunnen toegepast worden op
vloeren met vloerverwarming.
De volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd
om later geen schade te krijgen aan de ondervloer
en de iD Inspiration 55-70:
De vloer moet geleidelijk worden opgewarmd 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.
De Tarkett producten kunnen 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 27 °C gemeten aan de
oppervlakte van de afwerkvloer.

LEGRICHTING
Bepaal voor het leggen hoe u dit precies gaat doen.
Houd hierbij rekening met de vorm van de ruimte en
het patroon dat u wilt leggen.
Belangrijk!
Leg eerst een paar tegels/planken zonder te verlijmen
uit, zodat u de volgende zaken kunt controleren:
 Zijn de afgesneden tegels die het dichtst bij de
muren komen meer dan 10 cm breed.
 Zijn de afgesneden tegels in deuropeningen en
hoeken niet kleiner dan een halve complete tegel.
 Om de lay-out in de juiste vorm te houden, kan het
helpen om eerst een rij tegels/planken aan de rand
te leggen.
 Houd bij het leggen van de tegels/planken dezelfde
richting aan (zie de geprinte pijl op de achterkant).
 Op de website van Tarkett vindt u een groot aantal
lay-outsuggesties.
 Leg de tegels altijd in dambord motief.







LIJMEN









Mochten er twijfels zijn, neem dan altijd contact op met uw Tarkett
vertegenwoordiger voor meer informatie.

Trek 2 loodrechte lijnen in het midden van de ruimte,
rekening houdend met het esthetisch aspect van het
leggen. Dit wil zeggen door ervoor te zorgen dat het
leggen parallel gebeurt met de langste muur van de
ruimte en dat de versnijdingen evenredig worden
verdeeld.
Begin het leggen in het midden van de ruimte (lijn uit
op de getrokken lijnen) en begin nooit langs een
muur.
Bij het leggen van stroken start men hetzelfde, echter
legt men het materiaal in wildverband. Let er op dat
niet hetzelfde patroon naast elkaar komt te liggen.
Dit is te voorkomen door de dozen vooraf uit te
pakken en daar delen van te mengen.

Gebruik een vezelversterkende lijm, laat u informeren
door uw lijmleverancier.
Het naleven van de droogtijd van de lijm is erg
belangrijk.
In specifieke omstandigheden, zoals grote
temperatuurverschillen (veranda's, serres etc.) of
intensief verkeer, kan hier tweecomponentenlijm
nodig zijn.
Leg de tegels of planken strak met de randen tegen
elkaar aan.
Het kan nodig zijn om de vorm van tegels/planken
aan te passen. Controleer voor het verlijmen altijd of
de tegels/planken goed aan elkaar liggen en snijd ze
waar nodig bij.
Nadat u de tegels/planken heeft gelegd, drukt u ze
handmatig aan met een aanwrijf kurk met een
afgeronde rand. Na dit handmatige aandrukken walst
u in beide richtingen over de vloer heen voor de
definitieve hechting.

NA HET LEGGEN
BELANGRIJK!
Wacht 48 tot 72 uur voordat u de bedekking belast
door middel van voetverkeer en het plaatsen van
meubels.

Installation
Instructions
Als u na het leggen van de vloer nog

BESCHERMEN VAN DE VLOER!





bouwwerkzaamheden uitvoert, moet u de vloer
altijd beschermen door er hardboard of
multiplexplaten op te leggen.
Bevestig plakband (ook schildertape) niet
rechtstreeks op de iD Inspiration 55-70
Rijd nooit met zwaar wielverkeer over een net
gelegde vloer heen. Dit duwt lijm onder de vloer uit
en laat blijvende sporen achter.

ADVIES






Gebruik een goede schoonloopzone met buiten
stalen roosters, borstelmatten en een
schoonloopmat. Houd hier 6 strekkende meter voor
aan. Deze toepassing zorgt voor een langere
levensduur en lagere onderhoudskosten.
Gebruik geen tapijt of schoonloopmatten met een
rubberen backing, hierdoor kan migratie optreden.
Door langdurige blootstelling van zonlicht en dus
hogere tempratuur kan verkleuring en uitzetting
plaatsvinden.
Gebruik van oplosmiddelen is ten strengste
verboden.

Mochten er twijfels zijn, neem dan altijd contact op met uw Tarkett
vertegenwoordiger voor meer informatie.

EERSTE SCHOONMAAK NA INSTALLATIE
Voordat u een nieuwe vloer oplevert, wordt het altijd
aangeraden om een eerste schoonmaak uit te voeren.
 Verwijder lijmresten met spiritus en een schone
doek en spoel dit na met water voorzien van een
neutrale reiniger (pH-waarde 5-7).
 Licht vervuilde vloeren: stofzuigen, vegen of
stofwissen.
 Reinig de stofvrije vloer met een vochtige
microvezel mop om lichte vervuiling te verwijderen.
Gebruik hiervoor water voorzien van een neutrale
reiniger (pH-waarde 5-7).
 Voor grote oppervlakken en zwaardere vervuiling is
een schrob-zuigmachine zeer effectief. Gebruik
hiervoor water voorzien van een neutrale reiniger
(pH-waarde 5-7). Voorzie de machine van een rode
pad of zachte borstel. Gebruik altijd voldoende
water.
 LET OP: DOOR HET GEBRUIK VAN STROKEN EN
TEGELS, MAG ER NIET VOOR LANGERE TIJD
WATER OP DE NIEUW AANGEBRACHTE
BEDEKKING GEZET WORDEN.

