Nuway installatie & onderhoud
Elke Nuway mat is uniek. De mat wordt op maat gemaakt in onze fabriek, geheel op basis van uw
specificaties en maten.
Voor het bestellen van uw Nuway mat is het belangrijk dat u de afmetingen nauwkeurig aan ons doorgeeft
of maattekeningen of dimensiestabiele mallen verstrekt. Heeft u moeite met het opnemen van de maten
of wilt u liever dat wij dit doen? Het Nuway Serviceteam van Forbo kan zowel het meten als installeren van
uw Nuway mat verzorgen. Neem contact met ons op via contact@forbo.com of via uw accountmanager
voor meer informatie.
Het is van belang dat de plaats waar de mat moet komen op de juiste manier is voorbereid. De constructie
van de uitsparing waarin de mat komt, moet solide zijn en droog, glad en vlak. Voordat de mat gelegd
wordt, dient het oppervlak te worden schoongemaakt. De mat uitsparing dient de juiste diepte te hebben.
Met name bij buitenmatten is ook de afvoer van vocht een punt van aandacht.
Nuway matten worden los geïnstalleerd. Elke mat wordt in onze fabriek op maat gemaakt. Na bestelling is
het dan ook niet mogelijk om een bestelling te retourneren of te annuleren indien al gestart is met de
productie.

1. Algemene aandachtspunten
-

Zorg ervoor dat de matuitsparing droog, glad, vlak en solide is.
Forceer een mat nooit op zijn plaats
Indien er een installatietekening/-instructie van de mat en/of de t-stukken wordt bijgevoegd, volg
deze dan altijd nauwgezet.

2. Nuway Tuftiguard & Grid
2.1 Tuftiguard en Grid matten uit meerdere delen
Installeer t-stukken altijd ‘ondersteboven’, dus met het dakje van de T omlaag
Gebruik een grote schroevendraaier om het einde van de mat op te lichten en zo de installatie te
vereenvoudigen
Installeer elk deel conform de installatietekening
Elk deel heeft een uniek label en moet corresponderend met de installatietekening in de uitsparing
geïnstalleerd worden (label aan de bovenzijde).
Elk deel dient haaks gemaakt te worden, een simpele tik met uw voet of een rubberen/nylon
hamer moet voldoende zijn.
Als de mat is samengesteld uit naast elkaar liggende delen worden deze gescheiden door het Tprofiel. Noch de mat, noch het T-profiel wordt vastgezet.
2.2 (delen van) Tuftiguard en Grid matten verwijderen
Elk matdeel kan opgelicht worden middels een schroevendraaier. Let hierbij op welk deel u waar
verwijderd, zodat u deze weer op de juiste manier terugplaatst. Wanneer u delen draait of uitwisselt, zorg
er dan voor dat u de juiste maat op de juiste plek installeert.
2.3 Garantie
Indien u kiest voor installatie door het Nuway Serviceteam van Forbo Flooring Systems en indien u zich
houdt aan de onderhoudsvoorschriften, dan bedraagt de garantie:
Tuftiguard Classic aluminium
Tuftiguard Classic black anodised, Bamboo
Tuftiguard Plain

15 jaar
7 jaar
15 jaar

Tuftiguard Design aluminium
Tuftiguard Design Black anodized, Bamboo
Tuftiguard HD
Grid met Coral Classic
Grid met Coral Brush
Grid met Ultragrip rubber

15 jaar*
7 jaar*
15 jaar
7 jaar
7 jaar
7 jaar

*: Indien Tuftiguard Design in het volle zonlicht geplaatst wordt, is op den duur enige verkleuring mogelijk.
2.4 Onderhoud
Nuway matten worden specifiek ontwikkeld om vuil af te schrapen en vast te houden, zodat het vuil niet
naar binnen gelopen wordt. Het vuil wordt door de Nuway profielmat vastgehouden tot de mat
schoongemaakt wordt. Daarom is regelmatig onderhoud essentieel.
2.4.1. Na installatie
Verwijder al het vuil door te stofzuigen met een borstelstofzuiger. Verwijder eventuele vlekken.
2.4.2 Regelmatig onderhoud
Hoe vaak u de mat schoon dient te maken, hangt af van de mate van gebruik, vervuiling en de gewenste
uitstraling.
-

Stofzuigen met een borstelstofzuiger parallel aan de profielen snel van u af, langzaam naar u toe)
Verwijder eventuele vlekken plaatselijk met schoon, warm water, of een speciale tapijtreiniger voor
polyamide vloerbedekking. Goed naspoelen om alle zeepresten te verwijderen.

2.4.3 Periodiek onderhoud
Zo nu en dan moeten de matten (met uitzondering van Tuftiguard Plain en matten met een open
constructie) grondiger worden gereinigd door middel van sproeiextractie. Hiermee wordt vuil verwijderd
vanaf de basis van de vezel en herstelt het oppervlak. Zo behoudt de mat de schoonloopeigenschappen.
Eventueel kan de mat met een hogedrukreiniger worden schoongemaakt. Hiertoe dienen de secties te
worden verwijderd en meegenomen naar een geschikte locatie. Vergewis uzelf dat de secties voldoende
zijn opgedroogd voor ze worden teruggeplaatst. Deze methode is uitemate geschikt voor Tuftiguard Plain
en open constructie matten maar wordt afgeraden voor Tuftiguard Bamboo. Als de secties van de mat
worden opgenomen voor reiniging is het belangrijk om zorgvuldig bij te houden van welke positie ze af
komen.
De frequentie van deze grondige reiniging wordt bepaald door het soort en de hoeveelheid verkeer en de
effectiviteit van het overige onderhoud.
Tip:
Tip:
Tip:

Tip:

De beste manier om kauwgom te verwijderen is met een speciale gel.
Gebruik een sproeiextractiemachine op een temperatuur van maximaal 50 ˚C
Wij adviseren om de mat periodiek uit de uitsparing te nemen om deze grondig schoon te maken.
Ook adviseren wij om de delen van een Tuftiguard mat elk jaar om te draaien en van plaats te
wisselen. Dit geldt voor de open én de gesloten constructie. Let goed op waar u de delen weer
terugplaatst.
Voor Grid raden wij aan om de mat periodiek uit de uitsparing te nemen om deze grondig schoon
te maken. Let goed op waar u de delen weer terugplaatst.

Let op: gebruik nooit blekende producten, omdat deze de kleur van uw maat kunnen aantasten.

3 Nuway Connect
3.1 Connect matten uit meerdere delen
In de gesloten constructie, is de installatieinstructie voor Nuway Connect:
-

Installeer t-stukken altijd ‘ondersteboven’, dus met het dakje van de T omlaag
Gebruik een grote schroevendraaier om het einde van de mat op te lichten en zo de installatie te
vereenvoudigen
Installeer elk deel conform de installatietekening
Elk deel heeft een uniek label en moet corresponderend met de installatietekening in de uitsparing
geïnstalleerd worden (label aan de bovenzijde).
Elk deel dient haaks gemaakt te worden, een simpele tik met uw voet of een rubberen/nylon
hamer moet voldoende zijn.
Als de mat is samengesteld uit naast elkaar liggende delen worden deze gescheiden door het Tprofiel. Noch de mat, noch het T-profiel wordt vastgezet.

In de open constructie, is de installatieinstructie voor Nuway Connect vrijwel gelijk, alleen zijn delen niet
star, maar oprolbaar. U rolt deze voorzichtig uit op de bestemde plek. Bij grotere oppervlakken kunt u de
delen samenvoegen met de verbindingsprofielen en sluitprofielen om één grote oprolbare mat te creëren.
3.2 Delen Nuway Connect samenvoegen (open constructie)
-

Leg de delen op de vloer conform de
installatietekening
Laat 5 mm ruimte tussen elk deel
Plaats het plastic verbindingsprofiel volledig
in de groeven van ieder Connect profiel.

Het verbindingsprofiel dient aan beide zijden circa
40 mm korter te worden gemaakt dan het einde van
het matdeel. Dit zodat het sluitprofiel ingevoegd kan
worden. Zorg ervoor dat het verbindingsprofiel mooi
is uitgelijnd met de overige verbindingsprofielen in
de mat

Voeg het sluitprofiel voorzichtig in de afgeronde
groeven in het midden van het Connectprofiel.

Gebruik een platte schroevendraaier en een hamer
om het sluitprofiel volledig in de profielen aan beide
kanten van de mat te plaatsen.
Let er op dat het einde van het sluitprofiel volledig in
het Connectprofiel is geplaatst, tot het plastic
verbindingsprofiel op circa 40 mm van het einde van
de mat.

3.3 (delen van) Connect matten verwijderen
Elk matdeel kan opgelicht (of in het geval van de open constructie opgerold) worden middels een
schroevendraaier. Let hierbij op welk deel u waar verwijderd, zodat u deze weer op de juiste manier
terugplaatst.

3.4 Garantie
Indien u kiest voor installatie door het Nuway Serviceteam van Forbo Flooring Systems en indien u zich
houdt aan de onderhoudsvoorschriften, dan bedraagt de garantie:
Nuway Connect, Coral Classic
Nuway Connect, borstels
Nuway Connect, Ultragrip Rubber

7 jaar
7 jaar
7 jaar

3.5 Onderhoud
Nuway matten worden specifiek ontwikkeld om vuil af te schrapen en vast te houden, zodat het vuil niet
naar binnen gelopen wordt. Het vuil wordt door de Nuway profielmat vastgehouden tot de mat
schoongemaakt wordt. Daarom is regelmatig onderhoud essentieel.
3.5.1. Na installatie
Verwijder al het vuil door te stofzuigen met een borstelstofzuiger. Verwijder eventuele vlekken.
3.5.2 Regelmatig onderhoud
Hoe vaak u de mat schoon dient te maken, hangt af van de mate van gebruik, vervuiling en de gewenste
uitstraling.
-

Stofzuigen met een borstelstofzuiger parallel aan de profielen snel van u af, langzaam naar u toe)
Verwijder eventuele vlekken plaatselijk met schoon, warm water, of een speciale tapijtreiniger voor
polyamide vloerbedekking. Goed naspoelen om alle zeepresten te verwijderen.

3.5.3 Periodiek onderhoud
Zo nu en dan moeten de matten grondiger worden gereinigd door middel van hogedrukreiniging. Hiermee
wordt vuil verwijderd vanaf de basis van de vezel en herstelt het oppervlak. Zo behoudt de mat de
schoonloopeigenschappen. Dit kan met een sproeiextractiemachine of een 3-in-1-schrobmachine. Goed
naspoelen met schoon water om alle zeepresten te verwijderen.
De frequentie van deze grondige reiniging wordt bepaald door het soort en de hoeveelheid verkeer en de
effectiviteit van het overige onderhoud.
Tip:
Tip:
Tip:

De beste manier om kauwgom te verwijderen is met een speciale gel.
Gebruik een sproeiextractiemachine op een temperatuur van maximaal 50 ˚C
Het is aan te raden om de mat periodiek uit de uitsparing te nemen om deze grondig schoon te
maken. Dit geldt voor de open én de gesloten constructie. Let goed op waar u de delen weer
terugplaatst.

Let op: gebruik nooit blekende producten, omdat deze de kleur van uw mat kunnen aantasten.

