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De vloer voorbereiden

Reinig de pas geplaatste Marmoleum Sport vloerbedekking met Forbo Eurocol 891 Euroclean Basic (basisreiniger) om 
vuil en resten van lijnzaadolie (droogkamerfilm) te verwijderen.
Verdun het product tot 1:10 of 1:5 met koud water, afhankelijk van de hoeveelheid vuil. Spreid de oplossing over de 
vloer uit en laat een paar minuten inwerken. 

Opmerking: De oplossing mag niet opdrogen op de vloer. 

Maak de vloer indien nodig schoon met een witte doek en verwijder het vuil. Spoel de vloer vervolgens tweemaal af met 
schoon koud water om de alkalische resten van het reinigingsmiddel volledig te verwijderen. Laat de vloer drogen ('s 
nachts, minstens 12 uur).

De speelveldlijnen aanbrengen

Plak de stroken waar de speelveldlijnen op geschilderd zullen worden af volgens de plattegrond van de hal. Maak 
hiervoor gebruik van geschikte schilderstape zoals 3M, Tesa of Storch. Druk de plakband stevig aan om te voorkomen 
dat de verf van de lijnmarkering onder de tape doordringt.
Meng de componenten A en B van Forbo Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo homogeen. Breng Forbo Eurocol 809 
Eurocolor Game Line Duo aan op de afgeplakte lijnstroken.
Gereedschap: schuimroller van 6 cm breed. 
Verwerkingstijd: ca. 60 minuten.
Verwijder de schilderstape na droging; u kunt de lak na verloop van min. 5 uur aanbrengen. 
Verbruik: ca. 60 lopende m/blik van 0,5 kg met 5 cm lijndikte of voor grotere oppervlakken: 125 g/m

Verwerkingscondities:  
• De vloertemperatuur moet minimaal 15 °C bedragen. 
• De temperatuur van het materiaal en in de ruimte moet minstens 18 °C bedragen.
• De relatieve vochtigheid moet zich tussen 35 en 75% bevinden.

Opmerking: hou rekening met het dauwpunt.
Opmerking: meng geen deelhoeveelheden.

 

Installatierichtlijnen:
speelveldlijnen aanbrengen op 
Marmoleum Sport 
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Geprepareerde vloerbedekking van Marmoleum Sport overschilderen

Het volledige oppervlak moet worden gecoat met Forbo Eurocol 863 
Eurofinish Sport (Giscode W2+) binnen 24 uur na het aanbrengen van 
Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo. 
Breng de lak rechtstreeks uit de verpakking één keer op het volledige 
oppervlak aan met de Aqua microvezelroller (61 cm breed).
Verbruik: ca. 100-120 ml/m²
Droogtijd: 3-5 uur
Beloopbaar: na ca. 24 uur, volledig belastbaar: na 7-10 dagen.
Eurocol 863 Eurofinish Sport is geschikt voor sportvloeren volgens DIN 
18032 en komt overeen met belastingsklasse C volgens ÖNorm C 2354 op 
het vlak van krasvastheid, chemische weerstand, hechting, 
vervormingsbestendigheid en slijtvastheid.

Onderhoud van een (pas) geïnstalleerde Marmoleum Sport vloerbedekking

Volgens de norm DIN 18032 moeten sportvloeren voortdurend worden 
onderhouden. 
We raden het gebruik van Eurocol 897 Euroclean Sport aan om de 
slipweerstandcoëfficiënt voor sportvloeren volgens de norm DIN 18032 te 
handhaven.
Breng Forbo Eurocol 897 Euroclean Sport 1 of 2 keer onverdund met een 
pluisvrije wisdoek of mop op de geprepareerde en uitgelijnde Marmoleum 
Sport vloer aan om de slipweerstand te behouden. Afhankelijk van de condities 
in de ruimte bedraagt de droogtijd tussen het aanbrengen van de lagen ca. 1-2 
uur. 
Verbruik: ca. 1 l per 30 m². 
Volledige uitharding: na ca. 12 uur ('s nachts). 
Voor het dagelijkse onderhoud kunt u Forbo Eurocol 888 Euroclean Uni met water verdunnen en toepassen. 
Verbruik: ca. 40 ml per pot van 8 l met water.

Na de installatie

Een eerste indruk heeft soms meer impact op de klant dan uren vakkundige montage. 

Haal alle afval en puin van de voltooide vloer en veeg en stofzuig hem. Verwijder eventuele lijmresten van de vloer en de plinten. 

Moet de vloerbedekking worden beschermd tegen andere werkzaamheden of verkeer op de locatie voordat het project is voltooid? Kies 
dan een bescherming die geschikt is voor het type verkeer dat wordt verwacht en die de vloer beschermt tegen krassen en indeuking. 

Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen en/of schuursponsjes kan de vloer beschadigen.
Als u van een nieuwe vloerbedekking optimale prestaties verwacht, is het belangrijk dat u vanaf de eerste dag de juiste reinigings- en 
onderhoudsprocedures volgt. Voor alle producten van Forbo Flooring kunt u reinigings- en onderhoudsrichtlijnen downloaden van: 
forbo-flooring.be/nl/installatie-onderhoud.

Geef de reinigings- en onderhoudsrichtlijnen door aan de hoofdaannemer, klant of eindgebruiker zodra de vloer is geplaatst en 
voordat hij wordt gereinigd.

Neem gerust contact op met ons als u nog vragen hebt:
info.belgium@forbo.com


