Marmoleum Modular, Leginstructies.

• Maak bij voorkeur eerst een nauwkeurige plattegrond en een verdelingsplan. Gebruik
tegels van een batchnummer.
• De dozen niet hoger dan vijf stuks opstapelen.
• Voor Marmoleum Modular geldt: open zoveel dozen als binnen enkele uren verwerkt
kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat tegels door vochtopname uit de lucht
geringe maatafwijkingen gaan vertonen.
• Denk eraan dat de tegels een ‘richting’ hebben. Het is aan te raden de vierkante tegels “om en om” te
verwerken.
• Span een spatlijn tussen de middelpunten van de wanden die het verst uit elkaar liggen en
teken hiermee een lijn af op de vloer. Bepaal het midden van deze ‘hartlijn’ en zet hier, haaks
op de eerste lijn, een tweede lijn uit. Het middelpunt wordt het uitgangspunt voor het
verwerken van de tegels.

• Leg langs beide lijnen de tegels los uit om te kijken of de aansluiting bij de wanden aan
beide kanten gelijk is en of de randtegels niet te smal worden. Indien nodig kan het geheel
bijvoorbeeld een halve tegel verschoven worden.
• Trek langs een grote liniaal met potlood de definitieve krijtlijnen over om ze beter door de
lijmlaag heen te kunnen zien.
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• Breng vanuit het midden 2 a 3 m2 lijm aan op de ondervloer.

• Leg een rij tegels goed sluitend langs de hartlijn. Begin in het midden en werk in beide
richtingen. Druk de tegels pas aan als afwijkingen vanaf de hartlijn gecorrigeerd zijn.
• Vierkante tegels “om” en ”om” verwerken.
• Wals de tegels aan.
• Leg de volgende rijen tegels steeds vanuit de hartlijn en langs de loodlijn.
• Vergeet niet om nogmaals te walsen

Pasmaken randtegels
• Leg de randtegel precies op de laatste hele geplakte tegel en kras de randtegel in langs een
andere, even grote tegel of gebruik hiervoor de lange afschrijver.
• Snij de tegel “arm” af. Bij in- en uitwendige hoeken, bijvoorbeeld bij deuren, het verloop met
behulp van een even grote tegel projecteren.

Inkrassen langs een even grote tegel

Inkrassen met de lange afschrijver

Let op: het is raadzaam om op plaatsen waar randtegels worden gelegd de lijm pas aan
te brengen wanneer deze tegels al op maat zijn gesneden. Dit omdat het afschrijven en
afsnijden van de tegels veel tijd kan vergen. Nadat een aantal randtegels zijn gelegd, deze
zorgvuldig walsen.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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Diagonaal installeren
Een tegelvloer die diagonaal wordt gelegd, wordt ook opgebouwd vanuit de hartlijn van het vertrek.

• De tegels 1 tot en met 6 worden in de lijm gelegd, waarbij het midden van de tegels 1, 3 en
6 exact op de hartlijn uitkomt. Ga door tot alle hele tegels verwerkt zijn.
• Werk steeds per 2 a 3 m2 en wals dit vervolgens goed aan.
• Gebruik voor het afschrijven van de randtegels een van tevoren pasgemaakt stuk hardboard.
De lengte hiervan moet gelijk zijn aan de diagonaal van de tegel.
Visgraat motief

Het installeren van een visgraatmotief gaat op dezelfde wijze als diagonaal installeren.
Ook bij dit motief wordt de vloer opgebouwd vanaf de hartlijn.
Het is van groot belang de eerste serie stroken uiterst nauwkeuring, zonder kieren te installeren.
Neem hier de tijd voor, dat voorkomt correcties verder op in de installatie.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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Verlijming
De verlijming moet plaatsvinden met de 646 Eurostar premium, een zeer emissiearme en goed schoonmaakvocht
bestendige vloerbedekkingslijm, speciaal ontwikkeld voor de verlijming van Marmoleum Modular.
De lijm op te brengen met een fijngetande lijmkam type A3
Pas op ! Een andere vertanding dan de gebruikelijke A2 voor vinyl / PVC lijmen.

Na het aanbrengen van de lijm onder normale klimatologische omstandigheden wachttijd van ca. 5-10 minuten
aanhouden. Het te verwerken Marmoleum Modular in dit nog natte lijmbed plaatsen.
Lijm dat eventueel uit de naden komt direct verwijderen met een licht vochtige doek.
Ditect na de verlijming de vloer walsen met een Linoleumwals.

Forbo Flooring BV
Technische Adviezen

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

