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Eind juni heeft Forbo een succesvolle campagne, die  

gericht was op Flotex in scholen en kantoren, afgerond. 

Grote kans dus dat u eerdaags Flotex kunt gaan instal-

leren. Flotex is een uniek product dat het beste van twee 

werelden biedt. Het heeft de praktische veerkracht van  

vinyl, is waterdicht, goed te reinigen en daarnaast heeft 

het de uitstraling en akoestische eigenschappen van tapijt. 

Wat voor u vooral van belang is, is dat Flotex vrij gemakkelijk 

te verwerken is. Het materiaal is soepel en daardoor eenvou-

dig pas te snijden. Bovendien is het snijden van naden niet 

nodig. De mooiste naad ontstaat wanneer de fabriekskanten 

tegen elkaar gelegd worden. Natuurlijk zijn er bij een aan-

tal designs wel rapportmaten waar rekening mee gehouden 

moet worden. Op pagina 2 en 3 leest u alles over de installatie 

van Flotex. 

Ook is er aandacht voor Forbo Education, ons eigen centrum 

voor installatietechniektrainingen. Of u nu een beginnende of 

ervaren stoffeerder bent, er is altijd een interessante training 

voor u te volgen. Als u meer specifieke wensen heeft of liever 

instructie op locatie ontvangt, dan bieden wij u onze “Training 

op maat” aan. Lees er alles over op pagina 4. Wij zien u graag  

verschijnen in de komende maanden, maar komen ook graag 

naar u toe.

Met vriendelijke groet,

 Lub de Heer

 Technisch adviseur/manager 

 Techniek & Opleiding 

• F lotex, geen naden snijden  
 voor he t beste resultaat!

• Forbo Education ’Training op maat ’   

FLOTEX
Special
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Flotex is een vlakke vloerbedekking met de uitstraling en het comfort van tapijt. Het 
heeft een waterdichte vinylrug waarin kleine, rechtopstaande stukjes garen worden 
gezet. Dit heet vloktechniek. Op www.forbo-flooring.nl/meesterwerk is deze techniek 
in een filmpje te zien. Flotex wordt geleverd in banen van 200 cm breed, maximaal 30 m  
lang en heeft een totale dikte van 4,3 mm.

FLOTEX
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Bij kruisende gangen worden de banen dan ook haaks ten op-

zichte van elkaar gelegd, met in de hoek een verstek van 45°. Om 

kleurverschillen te voorkomen kan hier eventueel een strookje 

Artline tussen gelegd worden. (3-4)

Lijmen
Flotex wordt altijd verlijmd. Dit kan met bijvoorbeeld 540 Euro-

safe special of 640 Eurostar special van Eurocol te Wormerveer, 

verwerkt met lijmkam A2. (5)

De naden en kanten pasmaken
Voor de naad de zelfkanten van Flotex stotend tegen elkaar ver-

werken, zonder dat deze gesneden worden. (6) 
Daarna de banen aandrukken met een spatel of wals. (7-7a)
Tegen de wand kan het materiaal eenvoudig met een haakmes 

worden pasgesneden. (8)

Trappen
-  Bij toepassing op trappen dient 

een goed passende trapneus te 

worden geïnstalleerd. 

-  De poolrichting is belangrijk op 

een trap. De pijl dient naar de 

trapneus te wijzen. Bij het stoot-

bord wijst de pijl naar beneden. 

Artline
Artline bestaat uit effen stroken Flotex van 11 of 22 cm breed en 

15 m lang. Deze stroken kunnen gebruikt worden als border in 

ruimtes (9), bijvoorbeeld in gangen breder dan 2 meter,  bij het 

“om de hoek gaan” van een baan in een gang (4), of als decoratief 

element op een willekeurige plaats in de vloer. 

Plinten 
Artline stroken kunnen als plint tegen de wand worden gebruikt. 

Met een strokensnijder is het ook mogelijk zelf “plinten” te snij-

den. Door het patroon goed op te meten kan het design dan zelfs 

in de plintstrook doorlopen. (10)

Tegels:
-   Flotex tegels zijn 50 x 50 cm en worden verwerkt in het patroon 

dat voor de betreffende tegel is voorgeschreven (meestal dam-

bordsgewijs). Op de rug van de tegel staat een pijl die de pool-

richting aangeeft.

-  Overleg vooraf goed met de opdrachtgever in welke richting 

de tegels verwerkt gaan worden. Om een en ander te verdui-

delijken kan het raadzaam zijn een aantal tegels als voorbeeld 

los neer te leggen.

-  De tegels moeten goed aaneengesloten worden gelegd en 

aan de kanten goed passend worden gesneden.

-  De tegels worden met een fixeerlijm verlijmd (542 Eurofix 

tack plus, verwerkt met vachtroller). De lijm transparant laten  

opdrogen voordat de tegels worden gelegd. Wanneer de  

tegelvloer niet volledig ingesloten is zal de buitenste tegelrij 

volledig moeten worden verlijmd met 540 Eurosafe special of 

640 Eurostar special. 

Vloerverwarming
Flotex kan, met een warmteweerstand van 0,0526 m2.K/W voor 

de banen en 0,0527 m2.K/W voor de tegels, prima worden gelegd 

op een vloer waarin vloerverwarming is verwerkt. Voor meer in-

formatie over het (standaard) opstookprotocol e.d. kunt u contact 

opnemen met onze afdeling Techniek & Opleiding.
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Door deze constructie ontstaat een tapijtachtig product  

dat geschrobd kan worden. Ideaal voor allerlei toepassin-

gen, maar vooral in scholen en de gezondheidssector.

Transport en opslag
Flotex dient staande te worden getransporteerd en opge-

slagen. Dit om pletting van de polen te voorkomen.

-  alle te verwerken banen van hetzelfde design dienen  

hetzelfde productienummer en verfbad te hebben (zie  

verpakking van de rol). De rollen dienen zoveel mogelijk op rol-

volgorde verwerkt te worden;

- laat het materiaal 24 uur acclimatiseren.

Verwerking van banen
Snij de rollen op lengte, rekening houdend met een stukje over-

maat en eventueel het patroon. Ieder design met patroon dient 

op patroon gelegd te worden. ( 1 ) Houd rekening met de rapport-

maat in de lengte, in verband met de af te snijden baanlengte! 

Baan 1 = baanlengte + overmaat

Baan 2 en overig = baanlengte + overmaat + lengte rapportmaat

Baanrichting
De pijlen die op de rug van Flotex banen staan dienen 

altijd in dezelfde richting te wijzen en naar de groot-

ste natuurlijke lichtbron toe. Dit om kleurverschil te 

voorkomen. (2)

Gangen
Indien Flotex wordt toegepast in gangen of ruimten 

met veel rollend verkeer wordt hier van afgeweken. 

Hier wordt het materiaal in de rijrichting van het ver-

keer gelegd, in verband met de richting van de pool.  

Flotex is een vrij eenvoudig te installeren product, 
maar er zijn wel een aantal aandachtspunten:

Voorbereiding:
-  de vloer dient voldoende droog (max. 2,5% vocht bij zand-

cement en 0,5% bij anhydriet), vlak, scheurvrij, stof-, olie- en 

vetvrij te zijn;

-  de ruimte, de lijm en de Flotex dienen een temperatuur van 

minimaal 15° C te hebben;

Geen naden snijden 
voor he t beste resultaat!

Zijaanzicht Flotex



In september start het nieuwe 
trainingsseizoen 2012-2013  
Onze installatietechniektrainingen richten 

zich op de installatie van linoleum, vinyl, 

tapijt en Flotex. In ons trainingscentrum 

kunt u naar hartenlust oefenen op het snij-

den, lassen en de overige verwerking van 

onze materialen, zodat u volledig voorbe-

reid bij uw cliënten aan het werk kunt. 

Training op maat. 
Ook is er een mogelijkheid voor een trai-

ningsprogramma dat, speciaal voor u, op 

maat wordt gemaakt. Het doel van deze 

training is afhankelijk van uw wensen en 

kan een dagdeel, dag of enkele dagen 

duren, zowel bij Forbo Flooring te Assen-

delft als bij u op locatie. Daarnaast kun-

nen wij u bijvoorbeeld assisteren bij het 

opstarten van speciale projecten. Onze 

instructeurs helpen u en uw personeel 

dan bij het opstarten van voor u niet al-

ledaagse werkzaamheden.

EEuWigE rOEm

FOrbO EducaTiOn

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: 075 647 78 80
Fax: 075 628 37 71
www.forbo-flooring.nl
meesterwerk@forbo.com
afdeling Techniek & Opleiding 
tel. 075 647 78 87

Wilt u MeesterWerk in het vervolg ontvangen? Dat kan!

U kunt zich abonneren via email: meesterwerk@forbo.com

Vermeldt u hierbij of u meesterwerk per post of digitaal wilt ontvangen. 

Ook kunt u zich aanmelden via onze site: 

http://www.forbo-flooring.nl/Project-toepassingen/Techniek-Opleiding/MeesterWerk/

Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden.

Dit kunstwerk is gemaakt door Stoffeerder 

Jeroen Gans (zelfstandig ondernemer) uit 

Zaandam. De crossmotor is uitgesneden 

in Artoleum en Walton. Jeroen heeft hem 

geheel met de hand gesneden met alleen 

een plaatje als voorbeeld. Knap gedaan! 

Jeroen ontvangt, naast de vermelding  

in deze rubriek een mooie Forbo sporttas. 

Heeft u ook een vloer met Forbo materiaal 

gelegd die een vermelding in deze rubriek 

verdient? Stuur dan een foto met toelich-

ting naar meesterwerk@forbo.com.

Remco van Fa. Lode Pesch, samen met instructeur Erik Spronk, tijdens 
een training op maat bij Forbo Education 

Voor meer informatie,  
be l naar 075 6477234  

Training op maat bij Jacobs Wonen te 
Groesbeek


