Leginstructie Tarkett Ultimate Rigid PVC

Benodigde gereedschappen voor de plaatsing van de Ultimate Rigid PVC:
-

Recht en scherp mes
Handschoenen met snijbescherming
Rubberen hamer met witte kop
Duimstok/ meetlint van 10 meter
Houtstift & liniaal/winkelhaak
Afstandhouders

Voorbereiding en belangrijke informatie alvorens te beginnen met leggen:
Controle van het artikel
Controleer vóór de voorbereiding de kwaliteit van het geleverde artikel. Er kan geen klacht worden
ingediend voor gesneden of geplaatste artikelen. Om de eenvormigheid van de kleur en het patroon
te garanderen, moet de plaatsing worden uitgevoerd vanaf eenzelfde kleurbad.
Acclimatisering
Laat de Ultimate Rigid PVC in de hieronder gedetailleerd omschreven omstandigheden en minstens
gedurende 24 uur voor de installatie acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer zal komen te liggen.
Temperatuur van de ruimte
De Ultimate Rigid PVC moet worden geplaatst bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 30̊C. De
temperatuur van de ondergrond waarop het product zal worden geplaatst mag niet minder dan 10̊C
bedragen.
Kwaliteit van de ondergrond
Bereid het oppervlak voor volgens de geldende normen in uw land. Het oppervlak moet vlak, stevig en
zeer droog zijn. De maximale tolerantie in termen van vlakheid is 3mm per strekkende meter. De
vloerbedding gemaakt van textiel en geweven vilt moet worden verwijderd. Principieel wordt er
aanbevolen om alle vloerbedekking te verwijderen. We raden u aan om de Ultimate Rigid PVC niet te
plaatsen in geval van:
-

Aanzienlijke oneffenheden (buiten de norm voor vlakheid)
Barsten in de ondergrond
Een onvoldoende droge ondergrond
Een onvoldoende stevig, te poreus of te ruw oppervlak
Een bevuild oppervlak, bijvoorbeeld door olie, was, vernis, verfresten, etc.
Een hoogteverschil tussen de ondergrond en de andere bouwelementen
Een ongeschikte temperatuur van de ondergrond lager dan 10̊C
Omgevingstemperatuur lager dan 10̊C en hoger dan 30̊C
Een ontbrekend stookprotocol

Toegelaten ondergronden:
-

Verlijmde parketvloeren
Vloeren uit steen, marmer, gehouwen steen, zonder oneffenheden
Tegelvloeren. Voorwaarden m.b.t. de voegen: <8mm breed / <3mm diep
Verlijmde compacte vloerbedekking uit PVC
Vlakke dekvloeren uit cement of met nieuwe afwerking op cementbasis

De garantie van het product vervalt wanneer er niet-goedgekeurde ondersteuning wordt gebruikt.

Installatie:
Richting van de plaatsing
Start de plaatsing altijd van links naar rechts. Plaats de panelen in een ruimte altijd zodanig dat de
strook zich in de richting van het licht bevindt. In smalle en lange ruimten, zoals gangen, mag de
Ultimate Rigid PVC in de richting van ruimte worden geplaatst.
Expansievoeg en tussenruimte
Maak met behulp van een geschikte afstandhouder een uitzettingsvoeg van ten minste 6mm breed
over de volledige omtrek. Hiervoor kunt u ook de restjes van de vloerpanelen gebruiken. Zorg er
bovendien voor dat er een tussenruimte van 6mm met de vaste elementen in de ruimte, zoals
leidingen, deurlijsten, enz. blijft behouden. Principieel mag deze uitzettingsvoeg niet worden opgevuld
met siliconen, elektriciteitskabels of andere materialen. De vloer dient dus overal rondom vrij te
liggen.
Het gebruik van siliconenkit is in de volgende uitzonderlijke gevallen toegestaan:
-

-

Ruimten die worden blootgesteld aan vocht:
De randvoegen van ruimten van maximaal 10m2 die worden blootgesteld aan vocht, zoals
badkamers of keukens, kunnen worden uitgevoerd met siliconen om waterinfiltratie door de
uitzettingsvoeg op het geplaatste oppervlak te vermijden. Voor alle grotere oppervlakten die
worden blootgesteld aan vocht, raden wij aan om de voegzone eerst te voorzien van
isolatieband en ze vervolgens op te vullen met een hoeveelheid siliconen en/of om een
plintlijst met isolerende boord te gebruiken.
Deurlijsten:
In de gevallen waarin de kozijnen niet kunnen worden ingekort, raden wij een tussenruimte
van 3mm voor de uitzettingsvoeg aan die vervolgens met siliconenkit kan worden opgevuld.
Als de kozijn wel kunnen worden ingekort, zorg en dan voor om een uitzettingsvoeg van 6mm
ten opzichte van de scheidingswand te behouden.

Plaatsing
Plaats het eerste paneel met de lipzijde naar de scheidingswand en plaats alle andere panelen
vervolgens op dezelfde manier. Verzeker dat de uiteinden op elkaar worden geplaatst zodat de mes
en groef perfect op elkaar aansluiten en zet ze vast door een lichte tik met de rubberen hamer. Om de
volgende rij te plaatsen, plaatst u het resterende paneel van minstens 30cm lang en een hoek van
ongeveer 30̊op de groef in de lengte van de reeds geplaatste rij en laat u het glijden door een lichte
druk op de vorige rij uit te oefenen. Neem het volgende paneel, plaats het in een hoek van ongeveer
30̊ in de lengterichting op het reeds geplaatste paneel van de eerste rij, breng het zo dicht mogelijk
bij de kopzijde van het zojuist geplaatste paneel en zet het vast zoals hierboven is beschreven. Deze
techniek wordt gebruikt om alle andere rijen te plaatsen. Verzeker dat er “kopzijden- en
voegverschuivingen” van minstens 30cm in de individuele rijen ontstaan om tot een optimale plaatsing
te komen. Voor de plaatsing van de laatste rij wordt de afstand tussen de scheidingswand en de
geplaatste rij gemeten en op het paneel genoteerd. De laatst geplaatste rij zou, voor zover mogelijk,

gelijkwaardig moeten zijn aan de halve breedte van het paneel. Denk aan de uitzettingsvoeg van
6mm breed.
Uitzettingsprofielen op het oppervlak
Een ruimte met een ononderbroken oppervlakte van 400m2 kan worden geplaatst zonder voegen
door het verdubbelen van de uitzettingsruimte in acht te nemen. Zorg ervoor dat er geen deel van
ongeveer 20 meter lang wordt overschreden. Voor extreem smalle en lange ruimten moet met
uitzettingsprofielen gebruiken. De oppervlakten van ruimten die door verticale elementen, zoals zuilen,
scheidingswanden, deuren en andere, worden onderbroken, moeten worden opgedeeld door gebruik
te maken van uitzettingsvoegen van tenminste 6mm ter hoogte van deze elementen. Bij de installatie
van plintlijsten, verbindingsprofielen, of profielen voor de uiteinden, mogen de lijsten of de profielen
nooit op de vloerbedekking worden bevestigd.

Belangrijke opmerkingen om de plaatsing te beëindigen:
-

-

Verwijder alle afstandhouders
Ultimate Rigid PVC mag nooit worden bevestigd, noch op de ondergrond, noch op de
onderlaag, noch op de meubelen en noch op andere vaste elementen.
Het gebruik van antivervuilingszondes en deurmatten beperkt de vervuiling aanzienlijk. Wij
vragen u om aangepaste glijders voor harde vloeren te gebruiken als het meubilair
beweegbaar is. Wij vragen u ook om de bureaustoelen en andere rollende elementen uit te
rusten met wieltjes van het type W. Deze wieltjes dienen wekelijks vrij gemaakt te worden
van stof en andere resten.
Voor een afgewerkt maar nog ongebruikte bedekking raden wij aan om gebruik te maken van
de beschermlaag TarkoProtect.

Bijzonderheden en uitzonderlijke situaties:
-

-

-

In wintertuinen of ruimten met veel beglazing (veranda) kan het gebruik van de Ultimate
Rigid PVC vanwege extreme temperatuurschommelingen als kritiek worden beschouwd en dit
is bijgevolg niet aangeraden.
Randvoegen in vochtige ruimten van maximaal 10m2, zoals een badkamer of een keuken,
kunnen met siliconen worden opgevuld om de waterinfiltratie onder het geplaatste oppervlak
via de uitzettingsvoeg te vermijden. Voor alle grotere oppervlakten van vochtige ruimten
raden wij aan om de voegzones eerste te voorzien van een dichtingsband voor voegen en om
ze vervolgens op te vullen door middel van Siliconen.
Getinte wielen of wieltjes op basis van rubber (bijvoorbeeld autobanden, pneumatische
transportmiddelen) kunnen de kleur onherroepelijk wijzigen in geval van wisselwerking en
rechtstreeks contact met de oppervlakten uit vinyl/pvc. (=migratie)

Reinigen en onderhoud:
Na de plaatsing moet een afsluitende reiniging van het geheel worden uitgevoerd. Het onderhoud kan
worden uitgevoerd door te stofwissen of stofzuigen en vervolgens te dweilen met een pH neutraal
reinigingsmiddel zoals Ciranova PVC reiniger Soft Floor Fresh. Bij hardnekkig vuil moet u een borstel
en een detergent met neutrale pH gebruiken. Alle agressieve substanties en vlekken moeten
onmiddellijk van het oppervlak worden verwijderd.

