Installatie- / Montagehandleiding
TACKY

1. Ondervloer
l

Zorg ervoor dat de ondervloer altijd stevig, vast, droog, gereinigd en vlak is.

l

Zorg ervoor dat de vlakheid van de ondervloer 4 mm / 2 M is.

l

De ondervloer dient altijd gereinigd te zijn van olie, vreemde materialen en stof.
Maak de ondervloer schoon, vlak en glad indien dat dus nodig mocht blijken.

l

De TACKY producten zijn geschikt om een montage / installatie te realiseren op
verschillende soorten oppervlakken zoals beton, hout, keramische tegels, marmer en
terrazzo. Op PVC ondervloeren is installatie / montage niet mogelijk.

l

Nieuwe ondervloeren welke zijn vervaardigd uit beton dienen altijd te worden
gecontroleerd en te worden gekeken of het vochtgehalte in overeenstemming is met de
bouwvoorschriften van het desbetreffend gebouw. Indien het vochtgehalte de 2%
overschrijdt, wordt u geadviseerd om alvorens de installlatie / montage een vochtwerend
systeem aan te schaffen.

2. Voorwaarden en condities
l

De ideale temperatuur tijdens de installatie / montage is tussen de 14° en 17° Graden
Celcius.
Deze temperatuur dient tenminste twee dagen na de installatie / montage te worden
gehandhaafd. Het wordt niet geadviseerd om de installatie te realiseren wanneer de
omgevingstemperatuur minder is dan 10° graden Celcius. Daarnaast dient de relatieve
vochtigheid van de lucht tenminste tussen de 40% en 60% te zijn. Indien de
omgevingstemperatuur minder is dan 22° graden Celcius dienen de aangrenzende
planken niet te strak en te stevig te worden aangeduwd. In gevallen waarbij de
omgevingstemperatuur hoger is dan 22° graden Celcius moeten de planken wel stevig
worden aangeduwd.

l

Indien de zelfnivellering op een lage omgevingstemperatuur is, zal de compressieve,
spanning, afpelspanning en de schuifkracht afnemen. Dit zal ertoe leiden dat het
installatie-effect en de levensduur van de producten wordt beïnvloed.

l

De TACKY producten zullen op lage omgevingstemperaturen hard en broos worden
hetgeen de installatieprocedure zal beïnvloeden. Indien de omgevingstemperatuur niet in
overeenstemming

is

met

de

ideale
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dient

u

de

omgevingstemperatuur te verhogen of juist te verlagen.

3. Hulpmaterialen
l

Tijdens de zelfnivellering dient voldoende stevigheid te worden verkregen zonder zand.

l

De bodem van de TACKY producten dienen met een omgevingsvriendelijke en hete
smeltlijm te worden gecoat / bekleed. Wegens deze reden zal het voor u niet nodig zijn
om op de ondervloer te gaan lijmen.

4. Alvorens de installatie
l

U dient eerst te controleren of de staat en conditie en de ondervloer in overeenstemming
is met de nodige eisen.

l

Vermijd een kruislingse installatie waarbij u ook de kleur, patroon en de hoeveelheid van
de producten controleert.

l

U dient de producten binnenshuis te bewaren / op te slaan. Zorg er daarnaast ook voor
dat de producten niet worden beschadigd. Stapel de producten niet teveel op elkaar en
handel voorzichtig.

l

Open de dozen met de TACKY producten. Verspreid de producten / planken en plaats
deze horizontal op de vloer voor gedurende tenminste 48 uur. De producten dienen niet
onmiddellijk na het openen van de verpakking te worden geïnstalleerd.

l

Zorg ervoor dat de producten uit dezelfde batch / partij komen. De producten dienen
vooraf te worden geïnstalleerd om te kunnen waarnemen / te kunnen controleren of er
eventuele defecten aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld beschadiging of kleurverschillen.
Als u deze constateert, dient u tijdig de noodzakeljke aanpassingen te verwezenlijken.
Zorg ervoor dat u tijdens de installatie voorzichtig handelt. Want anders zal dit tot grote

problemen tijdens de acceptatie van het product en moeilijkheden tijdens het onderhoud
van de vloer gaan leiden.

5. Installatie
l

Meet de grootte van de kamer om te kunnen controleren of de hoeken van de muren
rechthoekig zijn en de breedte van de laatste rij producten te kunnen controleren.
Indien de breedte van de laatste rij producten niet voldoende is, dient u de eerste rij
producten korter te maken.

l

Alvorens de installatie / montage dient u elke plank te controleren zonder dat de planken
worden beschadigd. Bepaal daaropvolgend de installatierichting van de planken. U wordt
geadviseerd om de planken in dezelfde richting van de lichtinval in de kamers te
installeren. Begin met de installatie van de producten / planken vanaf de linkerzijde van de
starende muur en werk naar de rechterzijde toe.

l

Installeer de eerste rij planken op een zodanige manier dat de uiteinden stevig tegen
elkaar worden toegedrukt. Verwijder daaropvolgend het loslaatpapier. Nu dient u de plank
voorzichtig op zijn plaats te installeren en stevig te drukken. Wanneer de plank stevig is
geplaatst / gemonteerd, dient u de plank niet meer te bewegen. Houd er rekening mee dat
het loslaatpapier wel erg glad is. Bewaar het loslaatpapier ergens waar mensen er niet op
kunnen lopen, want anders bestaat het gevaar dat zij kunnen uitglijden.

l

De laatste plank in de rij dient korter te worden gemaakt. Om deze plank korter te kunnen
maken dient u de afstand tussen de muur en het eindoppervlak van de laatste plank te
gaan meten. Indien de gemeten afstand minder is dan 300 millimeter, dient de lengte van
de eerste plank in de rij korter te worden gemaakt zodat de eerste en de laatste plank in
elke rij een minimale lengte van tenminste 300 millimeter hebben. Zorg ervoor dat er een
uitzettingsvoeg wordt gelaten op de hoek van de muren.

l

De TACKY producten worden gesneden door middel van een speciale scherpe mes die
een rechte rand heeft. Maak het oppervlak van het product ruwer door middel van het
mes. Klik daaropvolgend het product op de lijn / rand.

l

Het is voor u mogelijk om het uitgesneden gedeelte van het product als het eerste stuk
van de tweede rij TACKY producten te gaan gebruiken. Daarvoor dient de lengte
minimaal 300 millimeter te zijn. Zorg er altijd voor dat de verbindingen aan de uiteinden
doorgaans worden verspreid met minimaal 300 millimeter.

l

U dient het bovengenoemd installatieproces steeds weer en doorgaans te herhalen terwijl
u rij voor rij vanuit de linkerzijde naar de rechterzijde toewerkt.

l

Bij de TACKY producten is er sprake van de zogenaamde microzuigeffecttechnologie.
Indien er één of meerdere stukken / onderdelen van de producten dienen te worden
vervangen zal het verwijderen van de ondervloer heel erg gemakkelijk verlopen.
Daarnaast zal het mogelijk zijn om de producten meerdere keren te verwijderen en te
verplaatsen.

6. Het uitsnijden

Subfloor = Ondervloer

Cutting = Uitsnijden

Wall =

Muur

l

U dient de originele stappen te volgen om een stuk plank te installeren.
Het papier dient hierbij niet te worden verwijderd.

l

Plaats / installeer een plank tegen de muur.

l

Teken een markering op de plaats van de overlapping. Snij de plank uit en verwijder.

l

Volg de hierbovengenoemde stappen om de installatie te kunnen verrichten.

7. De inspectie van de verbindingspunten
l

Alvorens het voltooien van de installatie dient u de verbindingspunten te controleren.
Indien de verbindingspunten niet voldoende stevig zijn uitgelijnd of niet juist zijn geplaatst,
verricht in dat geval de noodzakelijke aanpassingen zodat de planken stevig zijn
gemonteerd en plat / vlak zijn.

8. Het rollen
l

Na het voltooien van de installatie dient u door middel van een 50 Kg roller vanuit de ene
zijde naar de andere zijde over de vloer te rollen. Nadat er 60 minuten zijn verstreken
dient u opnieuw over de vloer te rollen om ervoor te zorgen dat de planken stevig op de
ondervloer zijn geïnstalleerd / gemonteerd. Over de uiteinden dienen door middel van een
kleinere roller te worden gerold.

l

Bescherm de vloer zodat er geen vervuiling of schade optreedt.

9.

Reiniging en onderhoud

l

Maak de werkplaats / vloer schoon na het voltooien van de montage.
Verwijder overblijvende restjes, vuil, loslaatpapier, gereedschappen enzovoorts.

l

Maak de vloer schoon door middel van een bezem of een stofzuiger om stof of vuil te
verwijderen.

l

Gebruik absoluut geen schurende schoonmaakmiddelen.

l

Onder de poten van de meubelstukken dient u vloerbeschermende onderleggers en
kussentjes te plaatsen.

l

Het is niet nodig om de TACKY producten te verwerken met hars of was.

l

Indien de TACKY producten worden blootgesteld aan plotselinge veranderingen in
temperatuur kunnen deze zoals alle andere thermoflexibele materialen mogelijkerwijze
uitzetten of gaan krimpen. Wegens deze reden dient u dan ook de producten / planken
niet gedurende langere periodes bloot te stellen aan direct zonlicht. Tijdens de uren
wanneer het zonlicht direct schijnt dient u de producten af te dekken door middel van
jaloezieën of gordijnen om direct zonlicht te kunnen minimaliseren.

