Montagehandleiding Flexi-Tile PVC kliktegels
De Flexi-Tile vloertegel is makkelijk te snijden en te leggen, waardoor je eindeloos mogelijkheden hebt om een i
nterieur met uw eigen persoonlijke ‘touch’ te creëren.
Flexi-Tile PVC kliktegels dienen minimaal 24 uur geconditioneerd te worden onder vergelijkbare omstandigheden
als tijdens het normale gebruik van de ruimte. Ook de installatie van de Flexi-Tile producten dient onder dezelfde
omstandigheden plaats te vinden.
In geval van extreme temperatuurverschillen of direct zonlicht of in bij extreem zwaar gebruik moet de Flexi-Tile
vloertegels wellicht worden vastgelijmd aan de ondergrond **). We raden u aan om een geschikte vinyllijm te
gebruiken voor de ondergrond. Flexi-Tile PVC kliktegels kunnen worden aangebracht op elke vloer die schoon, vlak en
stevig is.
Checklist vóór de installatie:
• Schoon, vlakke en stevige ondergrond
• Een scherp mes, voorzien van een heavy duty mes (t.b.v. de softe/standaard tegel)
• Een decoupeerzaag of lintzaag (t.b.v. de harde/industriële tegel)
• Liniaal met een rechte hoek
• Snijplank en meetlint
• Potlood of krijt marker
• Een rubberen hamer

Instructie
Voordat u de vloer gaat meten, zorg er dan voor dat uw ondervloer schoon en
zo vlak mogelijk is. (A)
Meet vervolgens de breedte en de lengte van de ruimte op en deel deze door
twee. Bepaal het midden van de ruimte en markeer dat. (B)
Dit is de benadering van het beginpunt voor het leggen van de tegels.
Controleer het aantal hele (volledige) tegels en benodigde breedte van de
tegeldelen om de wanden in alle richtingen te bereiken. Het is wenselijk dat
de tegeldelen minstens de breedte van een halve tegel hebben en dat de rijen
tegeldelen aan tegenovergestelde zijden van de ruimte een gelijke breedte
hebben. Dit ziet er beter uit! (C)
Pas het beginpunt indien nodig met een halve tegellengte aan om dit te
bereiken. Trek parallel aan de langste afmeting (wand) een krijtstreep door het
beginpunt. Deze streep dient als leidraad om de tegels
parallel aan de wand te houden. Door de tegels vanuit het midden naar de
buitenkanten te leggen, zorgt u dat de rijen met tegeldelen aan de zijkanten
van de ruimte een gelijke breedte hebben. (D)
Begin met de installatie in het midden van de ruimte en werk gelijkmatig
naar buiten in de richting van de wanden. Gebruik de krijtstreep om ervoor te
zorgen dat de tegels recht gelegd worden. (E)
Ook als er gebruik gemaakt wordt van verschillende vlakken met gekleurde
tegels, is de volgorde van installatie nog steeds van binnen naar buiten en
niet eerst de ene kleur en daarna de ander kleur.
De tegels zijn zo ontworpen dat ze precies op elkaar aansluiten.
Gebruik een hamer met rubberen kop of een houten hamer om de tegels in
de juiste positie te kloppen.
Snijd de randtegels bij het bereiken van de muur zodanig dat er een opening
van 6 mm tussen tegels en wand wordt gelaten. Dit laat ruimte voor eventuele uitzetting of krimp als gevolg van temperatuurveranderingen. Meet de afstand tussen de laatste rij hele tegels en de muur
en trek hier 6 mm vanaf voor de uitzettingsruimte. Markeer de tegels en snijd
ze op maat. (F + G)
LET OP! Snijd met een scherp mes. Gebruik een goede, niet
verschuivende waterpas. Maak liever meerdere oppervlakkige
insnijdingen dan één diepe insnijding. Snijd de tegel altijd vanaf de voorkant.
Gebruik zeker een snijplank om beschadigingen te voorkomen.

Afwerking

De opening van 6 mm aan de randen kan afgedicht worden met acryl kit of siliconen kit met behulp van een
dispenser. Een eventueel overschot van de sealer moet zo spoedig mogelijk verwijderd worden met een vochtige
doek .

Deuropeningen

In deuropeningen kan een dempelstrip gebruikt worden indien de Flexi-Tile kliktegels aansluiten aan een andere
vloerbedekking. Indien de Flexi-Tile kliktegels doorlopen door de deuropening is er geen strip vereist maar dienen de
kliktegels in de deuropening vastgelijmd te worden met een geschikte vinyllijm.

Randen

Om een afgebakend gebied als een ‘mat’ te creëren kunnen de speciale Flexi-Tile hoekstukken of randen besteld en
gebruikt worden. Ook kan ervoor gekozen worden eenzelfde ‘mat’ te creëren door de ‘puzzelstuk’ uiteinden van de
PVC kliktegels met een scherp mes af te zetten.

**)
Flexi-Tile kliktegels kunnen los gelegd worden in gebieden waar gebruik gemaakt wordt van:
•
Vorkheftrucks met 4 wielen en rubber banden met niet meer dan 1 ton aan lading
•
Vorkheftrucks met 3 wielen en rubber banden met niet meer dan 800 kg aan lading
•
Pallet wagens met niet meer dan 800 kg aan lading
•
Elektrische pallettrucks met niet meer dan 700 kg aan lading
Flexi-Tile kliktegels dienen vastgelijmd te worden aan de ondergrond in gebieden waar gebruik gemaakt wordt van:
•
Vorkheftrucks, pallet wagens of elektrische pallettrucks met meer dan de aangegeven lading die geldt voor het los leggen
van de kliktegels
•
Heftrucks met stalen of nylon wielenDriewieler heftrucks met een enkel achterwiel
•
Reachtrucks
Of waar de vloer blootgesteld wordt aan extreme temperatuurverschillen of direct zonlicht

