Verwerkingsvoorschrift Forbo Flooring Projecttapijt tegels
Ondervloer

Forbo tapijt tegels kunnen, met inachtneming van het onderstaande, op de meeste vloertypen
worden geïnstalleerd.
De vloer moet permanent droog, druk- en trekvast, scheurvrij, vlak, vet- en vuilvrij zijn.
De luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 75 % en de hoeveelheid restvocht in de zand/cement
dekvloer niet hoger dan 2,5 %. Bij Anhydriet niet hoger dan 0,5 %.
Houten vloeren dienen voldoende te zijn geventileerd.
Resten van lijm en vloerbedekking dienen volledig te worden verwijderd.
De vloer moet stofvrij zijn.
Omgevingstemperatuur.
Verwerking van de tapijttegels dient te gebeuren bij een omgeving temperatuur van tenminste 17 ºC
en een vloertemperatuur van minimaal 13º C.
De tegels minimaal 24 uur laten acclimatiseren. Dozen niet hoog opstapelen anders duurt het
acclimatiseren dagen. Binnen één ruimte tegels gebruiken van hetzelfde “ Lot number “.
Rugmarkering van de tegels

De rugzijde van elke tegel is voorzien van een pijl. Bij het “Kamerbreed” leggen van de tegels dienen
deze in dezelfde richting te wijzen. Bij deze legmethode zullen de langs- en kopnaden licht zichtbaar
blijven.
Indien ¼ gedraaid, (ook wel dambord genoemd) word gelegd, dienen de pijlen steeds 90º gedraaid
te worden ten opzichte van elkaar. Bij deze methode wordt de “tegelvorm” fraai geaccentueerd.
Bij “Halfsteensverband” worden de tegels een halve rij verschoven. Bij deze methode kan zowel in
“Kamerbreed” als in ¼ gedraaid (dambord) worden gewerkt. Bij “Halfsteens” en in dezelfde richting
zullen de langs- en kopnaden licht zichtbaar blijven.
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Fixeren

Projecttapijt tegels dienen te worden gefixeerd met 542 Eurofix Tack Plus van Forbo Eurocol. Om
een correcte aansluiting te garanderen en beweging uit te sluiten het gehele oppervlak fixeren.
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Het installeren:

1. Bepaal het midden van de ruimte en reken uit of er vanuit het midden tot de wanden als laatste ten
minste een kwart tegel overblijft. Indien dit minder is het startpunt 25 cm verplaatsen. Breng
kruislings spatlijnen aan die elkaar kruisen in het midden van de ruimte. Zorg ervoor dat deze lijnen
exact haaks op elkaar staan.
2. Leg vanuit het beginpunt nauwkeurig een rij tegels langs de spatlijnen (fig. 1).
3. Vul dan de vlakken “trapsgewijs” in (fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

4. Tijdens installeren de tegels stevig tegen elkaar aan brengen, de backing moet nauw aansluiten en
pooltjes mogen niet worden ingeklemd tussen de naden.

De collectie Westbond tapijttegels zijn eigen legvoorschriften.
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