PL A AT SING SA D VIE Z E N

1 Balta raadt aan om uw tapijt door een professionele plaatser te
laten installeren. Voor de plaatsing van geweven tapijt zijn de algemeen
geldende vakregels en bijbehorende normen van doorslaggevend belang.

•
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De ondergrond moet droog, effen, zuiver, stabiel en stofvrij zijn, en
mag geen barsten vertonen. Hij moet stoot- en slagvast zijn, overeenkomstig
VOB DIN 18365. Indien nodig moet de vloer ten minste 24 u vóór de plaatsing
uitgeëgaliseerd worden.

3 Balta raadt aan om het geweven tapijt gedurende 24 uur te laten
acclimatiseren in de ruimte waar het moet worden geplaatst. Vóór, tijdens
en ten minste 72 uur na de plaatsing is een bodemtemperatuur van ten minste
15°C wenselijk. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger dan 75%
zijn en een kamertemperatuur van ten minste 18°C is aan te bevelen.
4 Het openen van de verpakking dient met de gepaste zorg te
gebeuren. Er dient in het bijzonder op te worden gelet dat de pool van het
tapijt bij het openen niet wordt beschadigd door scherpe voorwerpen.
Controleer het tapijt vóór het plaatsen op eventuele fouten.
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•

•

Gelijkwaardige lijmen kunnen, na tests bij de desbetreffende fabrikant,
ook gebruikt worden. In ieder geval moeten de verwerkingsvoorschriften
van de desbetreffende lijmfabrikanten strikt opgevolgd worden.
Een verhuislijm kan in geen geval voor het plaatsen van NATURE gebruikt
worden.
De verluchtingstijd is afhankelijk van de hoeveelheid opgebrachte
kleefstof, de omgevingstemperatuur en de ondergrond. Bij een normaal
zuigende ondergrond kan het tapijt na een verluchtingstijd van ca. 5 à 10
min. in de kleefstof gelegd worden. Bij een zwak zuigende ondergrond moet
iets langer gewacht worden.

9 Bij het plaatsen van een naad moet als
volgt te werk gegaan worden:
• De twee banen moeten vooraf afzonderlijk
gesneden worden (m.a.w.: niet over elkaar
leggen en door de twee banen snijden!).
• Er moet van bovenaan met een scherp mes gesneden worden.
Voor een perfect sluitende naad moet het mes daarbij een beetje
schuin gehouden worden.

Plaatsingsinstructies bij het plaatsen van verscheidene banen.

•

Voor een vakkundige plaatsing moeten volgende punten in acht genomen
worden: • Omwille van het productieproces in de weefindustrie zijn er
zogenaamde bovenstukken en onderstukken.
• Aangezien die slechts in zeer beperkte mate van elkaar afwijken,
mogen banen van bovenstukken niet met onderstukken
(en omgekeerd) worden geplaatst.
• Het garen is als volgt te herkennen:
Bovenstuk: oneven rolnummer.
Onderstuk: even rolnummer.
• Zoals bij elke vloerbedekking mogen enkel banen van dezelfde
garenpartijen worden geplaatst. Daartoe is het nummer van de
garenpartij afgedrukt op het etiket van elke rol.
• Bovendien moeten banen die elkaar raken, altijd in dezelfde
richting geplaatst worden. Vooral bij het artikel NATURE is dat
van groot belang. (De richting van de banen is te herkennen aan
het productieopschrift aan de onderkant: de gedrukte tekst moet
altijd in dezelfde richting wijzen!)

•
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Balta raadt aan om dit tapijt over het volledige oppervlak te kleven.

7 Dankzij intensief onderzoek kan de kleefindustrie uiterst emissiearme
en oplosmiddelvrije (EC 1) producten aanbieden. Het feit dat het tapijt
volledig moet worden gekleefd, is in geen geval in tegenspraak met onze
strenge gezondheidsnormen.

In ieder geval moet er tussen de witte kettingdraden gesneden
esneden
worden. Kopnaden moeten altijd vermeden worden.
Voor een mooie naad en om uitrafelen tegen te gaan,
aan,
moeten de twee kanten met een koudlasmiddel
(bijv. Roberts 8015-A oplosmiddelvrij universeel
dichtingsmiddel voor tapijtnaden of een
en
gelijkwaardig product) worden
behandeld vooraleer de banen wordenn
geplaatst.
www.robertsconsolidated.com

10 Pas geplaatst tapijt kan in combinatie met de lijm
een typische nieuwe geur hebben. Bij voldoende verluchting en
verwarming verdwijnt deze geur binnen enkele dagen.
11 Een gespannen plaatsing op ondertapijt is eveneens mogelijk voor
NATURE. Deze plaatsing moet gebeuren in overeenstemming met de vereisten
beschreven in de norm BS 5325. Naden moeten gefixeerd worden door middel
van een met textielvezel versterkte thermo-klevende band.
12 Het los plaatsen van NATURE, zelfs in kleine ruimtes, is niet aan
te bevelen en gebeurt op eigen risico.
13

In kantoren raden we aan onder de bureaustoelen
een beschermplaat te gebruiken.

8 Na uitgebreide proeven bevestigen de volgende fabrikanten de
producten die, onder beding van vakkundig gebruik, geschikt zijn: (let ook op de
aanbevolen tandgrootte van de te gebruiken lijmspachtels):
Fabrikant
Lijmtype
Type vertanding
Bostik Findley
Eurocol

Forbo Erfurt
Henkel
Mapei
Uzin
Wakol
Wulff

Ardatec T15 - Objekt A4
Eurostar Tex 609
Eurosafe Tex 509
Eurostar Multi 600
Greenstar 509-600-605
Thomsit T410-T440
Ultra/bond Eco 185 (Binnen)
ADESILEX G19 Epoxy-PU (Buiten)
Ökoline UZ 57
D 3311 en D3309
Multi-Coll of Tex Spezial

B3
B3
B3
B3
B3
B2
B3
B3
B3
B3
B2

Contacteer uw lijmleverancier voor de meest up-to-date informatie over de aanbevolen lijmtypes.
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