PLAATSINGSTIPS :
VINYL VLOER
Vloerbekledingen in vinyl hebben vandaag een hoogtepunt bereikt !
Decoratief en onderhoudsvriendelijk, aan U om uw keuze te maken.
Beschikbaar in 2, 3 en 4 m breed of in tegels, de plaatsing is heel eenvoudig.
Bij Home Market is een enorme keuze : alle tendensen, alle grondstoffen, alle dikten voor elk gebruik….. aan gegarandeerd lage prijzen.
Alvorens te beginnen

4- Rol de vinyl terug op en breng
met een spatel de lijm aan op
de grond, laat de lijm enkele
seconden wachten (tekening 2).
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5- Ontrol de vinyl, maroufleer bij
voorkeur met een rol, maak
effen (tekening 3) (Maak een V
inkeping om een mooie hoek
te maken) (tekening 4).
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6- Wanneer de lijm licht aanhecht
snijdt u de rest van de vinyl die
op de plinten komt af (tekening 5).
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7- Plaats de tussendeurlatten.
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쩸 Plaatsing volledig gelijmd
Wordt uitgevoerd op een vloer in cement, in plastiek
(opgelet, juiste lijm gebruiken voor deze ondergrond)
of op een plankenvloer zonder spleten of voorheen
bedekt spaanplaten of met multiplex. Deze plaatsing
wordt aangeraden voor gangen of livings met een
zwaar beloop.
Enkel deze plaatsing en een gespannen plaatsing met
spijkerlatten kunnen genieten van een plaatsingswaarborg van 5 jaar wanneer deze gedaan wordt door een
professionele Home Market plaatser.
1- Verwijder de oude vinyl
2- Zorg dat de grond vlak en stofvrij is
3- Ontrol de vinyl, pas aan langs de muren en laat enkele centimeters op de plinten komen (tekening 1).

90°

10
6 9
3 5 8
1 2 4 7

쩹 laatsingstips :
Begin in het midden van de plaats. U verdeelt de plaats
in 4 delen, daarvoor trekt U 2 loodlijnen.
Om een uniform aspect te verkrijgen moeten de tegels
gelegd worden zoals de pijlen op de rug van elke tegel
dit aanduiden. Snijdt de tegels langs de muur af met een
scherp breekmes.Vul de kleine openingen tussen de
eventuele naden met een aangepast vloeibaar product
om te vermijden dat vocht en stof indringt.
Onderhoudstips :
Om lang te genieten van uw vinylvloer : Kuis met water
en een aangepast product, leef de instructies van de
fabrikant aan.


PLAATSINGSTIPS

Eerst en vooral moet U de aard van de
ondergrond waarop de vinyl gelegd wordt
goed kennen. Deze moet plat, effen, droog
en stofvrij zijn. Bij een oneffen plankenvloer
dient U eerst de spleten te vullen met
houtmastiek. Bij sterk uitgezakte planken
moet spaanplaten geplaatst worden.
Voor een vloer in beton bestaan er afpleisteringproducten die zich gemakkelijk laten
verwerken. Zij worden gemakkelijk glad uitgestreken bij middel van een spatel.

