Forbo Smart Tac
Ei liimaa
Forbo Smart Tac ovat pieniä tarrapaloja, jotka sijoitetaan Tessera-laattojen kulmiin ja kiinnittävät ne tiukasti
toisiinsa. Yksi Smart Tac yhdistää neljän laatan kulmat tai kahden laatan reunat toisiinsa. Tämä vähentää
lattian asennusaikaa verrattuna liiman käyttöön, koska liiman kuivumista ei tarvitse odotella. Koska lattiaan ei
levitetä liimaa, niin laatat voidaan helposti siirtää tai vaihtaa.
Smart Tac -tarralla saat kelluvan ratkaisun ilman lattiaan kiinnitystä. Vanha lattiapäällyste säilyy
koskemattomana. Koska tarrapalassa on liimapinta vain yläpuolella, niin lattiaa ei tarvitse primeroida. Kun
Tessera asennetaan Smart Tacilla, tulee betonilattian suhteellisen ilmankosteuden olla enintään 90 % RH.
Käytännöllinen ja helppo
Toisin kuin liimat Smart Tac ei vaadi kuivumisaikaa, joten kun viimeinen laatta on asennettu, lattia on
käyttövalmis. Jos haluat vaihtaa vahingoittuneen laatan, niin poista vain tarvittava laatta ja asenna uusi.
Uudelleenkäyttö
Smart Tac -tarrapalat eivät jätä jälkiä lattiaan eivätkä laattoihin. Laatat on helppo siirtää toiseen paikkaan tai
kierrättää. Smart Tac -tarrapalat valmistetaan samasta materiaalista kuin muovipullot, joten nekin voidaan
kierrättää.
Tekniset tiedot
- Koko 75 mm x 75 mm – pakkauksessa 100 kpl
- Valmistettu PET-muovista (sama materiaali, jota käytetään
muovipullojen valmistukseen)
- Suunniteltu erityisesti Tessera tekstiililaattojen kiinnitykseen
- Menekki 4-6 kpl/m², tekstiililankuissa menekki on suurempi
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Soveltuvuus
Tessera -tekstiililaatat
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Forbo Smart Tac kiinnitysohjeet
Smart Tac -tarrapalat kiinnitetään aina jokaisen laatan/lankun nurkkaa liimapuoli laattaa vasten. Menekki
riippuu laatan/lankun koosta ja ladontatavasta. Menekkiarvio 4-9 kpl/m². HUOM! Asennettaessa Smart Tac tarrapaloilla suosituksemme on, että asennus tulee seinästä seinään. Mikäli Tessera asennetaan SmartTacilla
tilaan, jossa käytetään rullilla varustettuja toimistotuoleja, olisi hyvä varmistaa tekstiililaatan pysyminen esim.
kaksipuoleisella teipillä.
Tässä muutama ohjeellinen ladontavaihtoehto, johon on merkitty Smart Tac -tarrapalojen paikka.

Suosittelemme lähtökohtaisesti asentamaan Smart Tacin seinästä seinään, mutta jos se ei ole mahdollista
tulee reunimmaiset ja alueen koosta riippuen myös seuraavat laatat vahvistaa kuvan esittämällä tavalla.
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