INSTALLATION

INSTALLATIEINSTRUCTIES
ROLLEN
INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD
HET MATERIAAL

4.

Van ondervloeren van plaatmateriaal wordt aange-

Het materiaal is een geweven vinylproduct met een rug van

nomen dat ze een vochtpercentage hebben van 8%

met glasvezel versterkt vinyl.

(wat overeenkomt met een 40% RH bij +20°C), zodat
geen beweging gaat plaatsvinden die later schade kan

Omdat het materiaal een geweven product is, is de

veroorzaken. Als er leidingen in de vloer lopen, moeten

structuur van nature onregelmatig.

de leidingen zo gelegd zijn dat het materiaal van de
vloer niet continu blootstaat aan temperaturen boven
de 30°C, omdat anders verkleuring en andere veranderingen

Het materiaal is niet goedgekeurd voor natte ruimtes.

in het materiaal kunnen optreden. Dit geldt ook voor
vloeren met vloerverwarming.

EISEN
1.

De ondervloer moet schoon en droog zijn en geen
scheuren vertonen. Aanwezige resten verf, olie enz.

VOORBEREIDINGEN

die de hechting negatief beïnvloeden en alle stof

1.

Verwijder voorzichtig alle stof en losse deeltjes. Als

moeten worden verwijderd. Let op: asfalt, gemorste

egalisatie materiaal wordt gebruikt, is het belangrijk

olie, impregneermiddelen en viltstift strepen kunnen

dat de noodzakelijke sterkte en gelijkmatigheid worden

voor verkleuring zorgen.

bereikt. Voor het beste resultaat wordt ±5 mm/2m en
±1,2 mm/0,25m of meer aanbevolen.

2.

De vereiste vochtwerende laag moet aanwezig zijn om
te voorkomen dat schadelijk vocht in contact komt met

2.

Voor sterk of ongelijk absorberende ondervloeren kan

de vloer. Volg de nationale regels en voorschriften met

er een primer worden gebruikt. De primer moet volledig

betrekking tot vocht in vloerstructuren. Indien er geen

droog zijn voordat met de installatie wordt begonnen.

regels of voorschriften zijn, kunt u het volgende als

Installeren op bestaande vloerbekleding van kunststof/

richtlijn gebruiken.

linoleum/hout moet van geval tot geval beoordeeld
worden en is afhankelijk van de conditie van de ondergrond,

3.

Wanneer dit product wordt gelegd, mag de RH in een

de legmethode en andere omstandigheden. Bij geschil-

ondervloer van normaal constructiebeton niet hoger

derde ondervloeren bestaat de kans op verkleuren.

zijn dan 85%. Deze waarde geldt alleen voor het vocht
in het beton. Het meten ervan moet altijd worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.

3.

Vóór de installatie moeten het materiaal, de lijm en de
ondervloer op kamertemperatuur kunnen komen, d.w.z.
een temperatuur van ten minste +18°C-25°C. De relatieve luchtvochtigheid moet 30-60% zijn. Een hogere
luchtvochtigheid zorgt voor langere droogtijden en de
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kans op blaasvorming.
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD
INSTALLATIE
1.

Gebruik lijmen die bedoeld zijn voor vinyl vloeren. Het
normale verbruik is ongeveer 4 m2/liter lijm voor
absorberende ondervloeren en ongeveer 5 m²/liter
voor niet-absorberende ondervloeren.

2.

Gebruik altijd plakkerige lijm, ook voor absorberende
ondervloeren. Dit voorkomt bubbels die het gevolg zijn
van een stijve vloer die niet stevig aan de lijm plakt
wanneer deze nat wordt gelijmd.
Zorg dat de gehele vloerbekleding in contact is met de
lijm door een naadroller te gebruiken.
De installatietijd hangt af van verschillende zaken,
waaronder het soort ondervloer, de absorptiecapaciteit
van de ondervloer, de temperatuur en luchtvochtigheid
in de ruimte.

3.

Gebruik een potlood voor markeringen. Als materiaal
van meerdere rollen nodig is, gebruik dan rollen van
dezelfde batch en gebruik ze op nummervolgorde.

DIVERSEN
1.

Als het materiaal op trappen wordt geïnstalleerd,
moeten profielen worden gebruikt.

2.

Wielen van bureaustoelen moeten van polyamide zijn
(hard type, ontworpen voor textielvloeren).

3.

Meubels moeten voorzien zijn van glijders of doppen
van teflon, polytheen of roestvrij staal.

4.

Sommige soorten rubber die worden aangetroffen
in wielen van trolleys, entreematten enz. kunnen
verkleuring veroorzaken in de vorm van migratie.
Dit type verkleuring kan niet worden verwijderd.
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD
PROCEDURE
1.

Snij de gewenste lengtes. Omdat het aanzien van de
vloer verschillend kan zijn afhankelijk van het licht, de
legrichting en de positie van de kijker, moet u bij het
installeren rekening houden met invallend licht en looppaden. Vermijd kopse naden. Dit is met name belangrijk bij producten met strepen of een patroon waarbij
het niet mogelijk is om de strepen over de volledige
breedte te kunnen laten doorlopen. De lengtes moeten
in dezelfde richting worden gelegd (zie de pijl op de rug).

2.

De lengtes worden gelegd met ongeveer 4 cm overlap

6.

Leg de eerste baan recht.

7.

Breng Bolon Green Welding aan langs de dwarsdoorsnede van de baan. Zorg dat het niet op het oppervlak
van de vloerbedekking komt.

8.

Leg de aangrenzende baan recht.

9.

Verwijder eventuele overtollige Bolon Green Welding

en vervolgens dubbel doorgesneden om een strakke
naad te krijgen. Voor producten met een patroon kan de
overlap een specifieke maat hebben. Zie pagina 4 -5.

3.

4.

Rol/vouw de eerste baan uit. Markeer de positie van de
naad op de ondervloer.

Rol/vouw over de aangrenzende baan en plaats afplakband op de ondervloer op het midden van de naad.

met een vochtige doek.
10. Gebruik een naadroller om te zorgen voor een goed
contact tussen ondervloer en vloerbekleding.
11. Herhaal de stappen 3-10 voor de rest van de banen.
Zie voor meer informatie de verpakking van de Bolon Green
Welding.

5.

Lijm de ondervloer en verwijder het afplakband terwijl
u er nog bij kan.
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD
COLLECTIES ZONDER SPECIALE SNIJDINGEN*

GRAPHIC CHECKED

*In sommige artikelen ziet u de naad in de patronen en dit is opzettelijk.

1.
1.

Overlap 2 banen vloerbedekking 4 cm en dubbel
doorsnijden.

2.

2.

1.

2.

Overlap 2 banen vloerbedekking en pas aan zodat het
herhaalpatroon ongeveer 130 mm is. Dubbel doorsnijden
waarbij de streep 65 mm is.

Overlap 2 banen vloerbedekking 4 cm en dubbel
doorsnijden. Houd er rekening mee dat de snede moet
worden gemaakt in de gele en paarse velden.

1.

2.

Overlap 2 banen vloerbedekking en pas aan waardoor het herhaalpatroon ongeveer180 mm is. Dubbel
doorsnijden waardoor de streep 90 mm is.
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD
BOLON BY YOU DOT

BOLON BY YOU STRIPE

1.

1.

Overlap 2 banen vloerbedekking 4 cm en dubbel
doorsnijden. Zorg ervoor dat u niet in de grote
stippen snijdt.

Overlap de 2 banen vloerbedekking zodat het patroon
van de twee strepen samen ongeveer 6 cm is. Snijdt
zodat de streep ongeveer 3 cm is.

2.

2.

BOLON BY YOU GEOMETRIC

BOLON BY YOU GRID

1.

1.

Overlap 2 banen vloerbedekking zodat de patroonherhaling van twee naast elkaar liggende vierkanten 15 cm is.
Snijdt zo dat je dus een vierkant van ongeveer 7,5 cm krijgt.

2.
2.

Overlap het gehele uni gedeelte over het patroon.
Snijdt zo dat het uni gedeelte ongeveer 1,5 cm is. De
breedte van het patroon gedeelte is van ondergeschikt
belang.
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INSTALLATIEINSTRUCTIES
TEGELS/PLANKEN
INSTALLATIE-INSTRUCTIES TEGELS/PLANKEN
HET MATERIAAL
Het materiaal is een geweven vinylproduct met een rug van
met glasvezel versterkt vinyl.
Omdat het materiaal een geweven product is, is de
structuur van nature onregelmatig.

4.

Het materiaal is niet goedgekeurd voor natte ruimtes.
EISEN
1. De ondervloer moet schoon en droog zijn en geen
scheuren vertonen.
Aanwezige resten verf, olie enz. die de hechting negatief beïnvloeden en alle stof moeten worden verwijderd.
Let op: asfalt, gemorste olie, impregneermiddelen en
viltstift strepen kunnen voor verkleuring zorgen.
Zorg er bij installatie op verhoogde vloersystemen voor
dat de verhoogde vloersystemen totaal glad zijn en
waterpas liggen en dat er geen enkele beweging in zit.
Gebruik bij voorkeur een fixeer lijm.
2.

De vereiste vochtwerende laag moet aanwezig zijn om
te voorkomen dat schadelijk vocht in contact komt met
de vloer.
Volg de nationale regels en voorschriften met betrekking
tot vocht in vloerstructuren. Indien er geen regels of
voorschriften zijn, kunt u het volgende als richtlijn gebruiken.

3.

Wanneer dit product wordt gelegd, mag de RH in een
ondervloer van normaal constructiebeton niet hoger
zijn dan 85%. Deze waarde geldt alleen voor het vocht
in het beton. Het meten ervan moet altijd worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
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Van ondervloeren van plaatmateriaal wordt aangenomen dat ze een vochtpercentage hebben van 8%
(wat overeen-komt met een 40% RH bij +20°C), zodat
geen beweging gaat plaatsvinden die later schade kan
veroorzaken.
Als er leidingen in de vloer lopen, moeten de leidingen zo
gelegd zijn dat het materiaal van de vloer niet continu
bloot staan aan temperaturen boven de 30°C, omdat
anders verkleuring en andere veranderingen in het
materiaal kunnen optreden. Dit geldt ook voor vloeren
met vloerverwarming.

VOORBEREIDINGEN
1. Verwijder voorzichtig alle stof en losse deeltjes. Als
egaline wordt gebruikt, is het belangrijk dat de noodzakelijke sterkte en gelijkmatigheid worden bereikt.
Voor het beste resultaat wordt ± 3mm/2mm en ±1,2
mm/0,25m of meer aanbevolen.
2.

Voor sterk of ongelijk absorberende ondervloeren kan
er een primer worden gebruikt. De primer moet volledig
droog zijn voordat met de installatie wordt begonnen.
Installatie op bestaande vloerbekleding van kunststof/
linoleum/hout moet van geval tot geval beoordeeld
worden en is afhankelijk van de conditie van de ondergrond, de legmethode en andere omstandigheden.
Bij geschilderde ondervloeren bestaat de kans op
verkleuren.

3.

Vóór de installatie moeten het materiaal, de lijm en de
ondervloer op kamertemperatuur kunnen komen, d.w.z.
een temperatuur van ten minste +18°C - 25°C. Zorg dat
de verpakkingen met tegels horizontaal liggen. De
relatieve luchtvochtigheid moet 30-60% zijn. Een
hogere luchtvochtigheid zorgt voor langere droogtijden
en de kans op blaasvorming.
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES TEGELS/PLANKEN
INSTALLATIE
1. Gebruik lijmen die bedoeld zijn voor vinyl vloeren.
Het normale verbruik is ongeveer 4 m2/liter lijm voor
absorberende ondervloeren en ongeveer 5 m²/liter voor
niet-absorberende ondervloeren.
2.

Pas natlijmen toe voor absorberende ondervloeren.
Gebruik bij afgedichte ondervloeren (bijv. vochtbestendige
ondervloer), dikke vloeibare tot net plakkerige lijm.
Zorg dat de tegels contact maken met de lijm door een
naadroller te gebruiken. Een fixeerlijm kan handig zijn
als het nodig is om de tegels op te tillen, bijvoorbeeld
wanneer ze op verhoogde vloersystemen worden geïnstalleerd. De installatietijd hangt af van verschillende
zaken, waaronder het soort ondervloer, de absorptiecapaciteit van de ondervloer, de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte.

3.

Gebruik een potlood voor markeringen.

4.

Voor de beste resultaten moeten de tegels een kwartslag worden gedraaid om een geruit patroon te vormen
(zie afbeelding 1, pagina 3).

DIVERSEN
1.

Als het materiaal op trappen wordt geïnstalleerd,
moeten profielen worden gebruikt.

2.

Wielen van bureaustoelen moeten van polyamide zijn
(hard type, ontworpen voor textielvloeren).

3.

Meubels moeten voorzien zijn van glijders of doppen
van teflon, polytheen of roestvrij staal.

4.

Sommige soorten rubber die worden aangetroffen
in wielen van trolleys, entreematten enz. kunnen
verkleuring veroorzaken in de vorm van migratie.
Dit type verkleuring kan niet worden verwijderd.
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES TEGELS/PLANKEN
PROCEDURE
Bolon tegels/planken moeten worden geïnstalleerd met
behulp van traditionele installatiemethoden voor vloertegels.
1.

Het is gebruikelijk om met leggen te beginnen vanuit
het midden van de kamer. In gangen en kleine kamers
kan het makkelijker zijn om van de ene naar de andere
kant te werken en de middenlijn als leidraad te gebruiken.

2.

De middenlijn kan als volgt worden getrokken: Trek
een lijn vanaf het midden tussen twee muren. Trek
vervolgens een tweede lijn, zodat de andere lijn
wordt gekruist. Voor een loodrecht resultaat kan de
3:4:5-methode worden gebruikt.

3.

Begin op het middelpunt met het leggen van tegels .
Werk naar buiten toe vanaf de eerste tegel, in de vorm
van een piramide. Ga op deze manier door tot het eerste kwart van de vloer gedaan is. Volg de aanwijzingen
nauwkeurig en zorg dat de tegels nauw aansluiten. Als
de eerste tegels niet volgens de aanwijzingen gelegd
zijn, zal dit het gehele proces beïnvloeden. Breng
uitsluitend lijm aan over een gebied waarover de tegels
gelegd kunnen worden terwijl de lijm nog de juiste
consistentie heeft.

4.

Aangezien het tijd kost om de randtegels te snijden,
kan het het beste zijn om lijm aan te brengen op het
stuk waar eerst hele tegels gelegd worden. Zodra dit
gedaan is, kunt u alle randtegels snijden en ze in een
keer leggen..

5.

Ga na het leggen met een naadroller in de lengte- en
dwarsrichting over alle naden met een minimum druk
van 75 kg.

1.

Tegels een kwart slag gedraaid om een ruitpatroon te
vormen.

2.

Tegels in een zogenaamd baksteen-patroon, dat wil
zeggen een halve tegel zijwaarts versprongen.

3.

Tegels met een doorlopende naad.
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