
 

 

 

Tessera Tapijtplanken  
 

De Tessera collectie bestaat uit diverse verschillende collecties, die passen in elk 

interieur. Elke collectie heeft zijn eigen legmethodes, die elk voor een andere optiek 

zorgdragen 

De kleuren vloeien harmonieus in elkaar over en voldoen aan alle eisen van een 

modern interieur. Tessera tapijtplanken worden aangeboden in verschillende 

constructies; lussenpool, gesneden pool, combineerde pool en richtingloos. 

Tessera is een veelzijdige vloerbedekking die in elk interieur kan worden toegepast.  

Afmetingen van de planken zijn:100x25cm en 100x20cm in Seagrass, layout & outline 

en in-touch ontwerp.  

Elke collectie kent meerdere kleuren. 

 

Verwerking 

Bepaal de legrichting van de tegels in overleg met de opdrachtgever. 

 

Controleer kleur-en productienummer. Zorg ervoor dat per vertrek per kleur uitsluitend 

tegels van één productienummer worden verwerkt. De planken uitpakken en één dag in 

de te leggen ruimte laten acclimatiseren. Ruimte temperatuur minimaal 18 °C.  De 

poolrichting bij voorkeur naar de grootste lichtinval. De poolrichting is d.m.v. een pijl 

op de achterzijde van de planken aangegeven. 

Bepaal aan de hand van de lengte en breedte het middelpunt van het vertrek. Leg 

vanuit hieruit wat proeftegels in beide richtingen uit. Indien bij de plinten minder dan 

een halve plank pasgesneden moet worden, verplaats dan dit middelpunt met een 

halve plank maat. Let er hierbij op dat bij deuren geen smalle passtukken ontstaan. 

Zorg ervoor dat de planken goed sluitend tegen elkaar worden gelegd en let erop dat 

geen poolmateriaal tussen de naden van de backing en planken worden ingeklemd. 

Randplanken vanaf de achterzijde passnijden. De planken dienen met 542 Eurofix Tack 

Plus te worden bevestigd. 

 

Ondervloeren 

Dienen drukvast, scheurvrij, blijvend droog, vlak en schoon te zijn. Houten 

ondervloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn. Steenachtige 

ondervloeren, mits vrijdragend en goed geventileerd; cementgebonden ondervloeren 

mogen maximaal 2,5% vocht bevatten, anhydrietgebonden ondervloeren maximaal 



 

 

0,5%, beide gemeten met de CM-vochtmeter. Steenachtige ondervloeren, 

nietvrijdragend, niet voldoende geventileerd met hydrophiele eigenschappen, zoals 

holle baksteen, vereisen een deugdelijke vochtisolatie.  

 

Vloerverzorging 

Al naar gelang de vervuiling, frequent tippend zuigen of volledig zuigen met een 

stofzuiger met draaiende borstels in de zuigmond. Vlekken zo spoedig mogelijk na het 

ontstaan verwijderen. 

Bij zware vervuiling de sproei-extractie methode toepassen. 

 

Alle producten voldoen aan de eisen van EN 14041 

 

Forbo Flooring B.V. 

Techniek & Opleiding  

 

 

 


