INSTALLATIE INSTRUCTIE
[402] SPORISOL ONDERLAAG
VOOR HET PLAATSEN VAN SPORISOL ONDER DE VOLGENDE PRODUCTEN:
Soepel vinyl met wapening (banen)
TARALAY MATIERES COMPACT
TARALAY MASSIFS COMPACT
TARALAY IMPRESSION
COMPACT
NERA CONTRACT
TARALAY SECURITE
Toevoeging van andere dessins mogelijk.
Vinyl op onderlaag met cellenstructuur
(banen)
TARALAY MATIERES CONFORT
TARALAY MASSIFS CONFORT
TARALAY IMPRESSION
CONFORT
TARALAY UNIS CONFORT
TARALAY INITIAL CONFORT
TARALAY SECURITE CONFORT
Toevoeging van andere dessins mogelijk.

Vinyltegels met certificering NF UPEC of
NF UPEC.A op ondervloer van beton
Vinyl op onderlaag met (tegels)
TARADAL CONFORT
Toevoeging van andere dessins
mogelijk. De loose-lay vinyltegels
SAGA2 met classificatie U4P3E1/2C2.
Vinyl met textielrug in banen U2SP2 en
U3P2
TRANSIT TEX (U2SP2 of
U3P2) zie ATEX 12/09 1551.

Omgevingstemperatuur
Tussen 15 en 25°C

Vinyl op schuimrug in banen en tegels
TRANSIT (U2SP2)
TRANSIT PLUS (U2SP3)
TRADIFLOR (U2SP2)
TRADIFLOR PLUS U2SP3
TRANSIDAL (U2SP2)
TRANSIDAL PLUS
(U2SP3)
SOLILIEGE (U2SP2)
SOLILIEGE PLUS (U2SP3)
Toevoeging van andere dessins mogelijk.

Ondergrond
minimaal: 15°C

Vóór het leggen moet u de vloerbedekking inspecteren op eventuele visuele gebreken. In het geval van gebreken breng GERFLOR
Benelux hiervan op de hoogte. Wacht met het verwerken van het product, zolang u de goedkeuring van Gerflor niet hebt
ontvangen. Gerflor Benelux is na verwerking zonder toestemming niet aansprakelijk over het gelede schade .

TOEPASSINGSGEBIEDEN
De vloerbekleding behoudt haar classificatie wanneer ze op Sporisol wordt gelegd.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND: De ondergrond moet druk- trek-vast zijn, vrij van vervuiling droog en blijvend droog.
Met een maximale restvocht van 4,5% Is het hoger dan 4,5% dan een vochtscherm toepassen. Tot een maximum van 7%.
Er mag geen drukvocht opgebouwd worden onder de vochtscherm. Het maximale in een anhydriet giet dekvloer is 0,5 %.

1 - KEUZE VAN DE BEHANDELING VAN DE VOEGEN
De behandeling van de voegen verandert niet wanneer de bekleding op Sporisol wordt geplaatst.
2 - PLAATSING VAN DE SPORISOL-ONDERLAAG
(BREEDTE: 2 M) en van de vloerbedekking (Breedte: 1,50 M
of 2 M)
• Rol de Sporisol banen uit met de zijkanten tegen elkaar af, met
de zwart-witte kant naar beneden. Rol tegelijkertijd de
vloerbedekking af op het Sporisol, met 1 cm tussenruimte
tussen de banen. Een dag later zal het materiaal gekrompen
zijn, zodat er tussen de banen een speling van 1 mm is die het
thermisch lassen mogelijk maakt.
• De randen van de vloerbedekking en het Sporisol moeten met
ten minste 17 cm verspringen (behalve voor de SAGA tegels).
• In de mate van het mogelijke en rekening houdend met de
gebruikte breedte, moeten de naden tussen de banen worden
gelegd buiten de zones waar veel loopverkeer wordt verwacht.
• De banen moeten in iedere kamer naar de muur met het
grootste raam of in de lengterichting worden gelegd.

2.1 Aansluiting met muren:
• Snijd de onderlaag SPORISOL af met een tussenruimte van 0,5 cm.
• Snijd de gekozen vloerbedekking rondom af, met een
tussenruimte van 0,5 cm met de muur.
• Dek het later af met een plint.
OPMERKING: De plint wordt zo geplaatst dat ze de vloerlagen
bedekt maar niet samendrukt.
Vloeren voorzien van een holplint wordt als volgt gedaan:
• Snijd de onderlaag SPORISOL af met een tussenruimte van 1cm.
• Laat de vloerbedekking als een plint oplopen op een op de
verticale wand met gebruik van een holprofiel of een hol
voorgevormde plint. Verlijm altijd met een water gedragen
lijm. Raadpleeg uw lijm leverancier over de juiste verlijming.

In de gangen worden de banen in de lengterichting gelegd.

BELANGRIJK: De informatie in deze documenten is geldig in de Benelux landen vanaf: 01/09/2018 en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Omdat de evolutie van de techniek nooit stilstaat, moet de klant vóór het plaatsen bij onze diensten informeren naar de geldigheid van dit document.
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3 - VERLIJMING EN PLAATSING VAN DE SPORISOL-ONDERLAAG
De Sporisol-onderlaag moet worden bevestigd op een minimale
breedte van 20 cm, onderbroken aan de randen en bij de
doorgangen van deuren. Aangezien de vrije plaatsing tot 200 m2
beperkt is, moet men een verdeling in stukken. En om de 10 meter
een verlijming aanbrengen, met een breedte van, met een
onderbroken verlijming op een minimale breedte van 20 cm.
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4 - VERLIJMING EN PLAATSING VAN DE VLOERBEDEKKING
BELANGRIJK

• Plaatsingsrichting: zie algemene tabel.
• Het verlijmen gebeurt 24 uur na het leggen.
• Warm lassen: plaatsing met 1 mm speling tussen de banen.
4.1 - Verlijming met acryllijm
Gebruik een dispersielijm op waterbasis (acryllijm) die geschikt
is voor het lijmen van een PVC-bedekking op een gesloten PVC
onderlaag. Raadpleeg uw lijm leverancier.
• Het plaatsten gebeurt door verlijming met een acryllijm.
Gebruik een lijmkam met fijne tanden met een blad type A-1,
A-2, of een A-4 (TKB-specificatie). Sommige lijmleveranciers
geven de voorkeur om de lijmrillen uit te rollen. Om zo
lijmslagen te voorkomen. (Vervang de lijmkam zo vaak als nodig
is om dit voorschrift te voldoen, verbruik van de lijm ligt tussen
de 200 en 250 gr/m²).

Aangezien de lijm bestemd is voor het lijmen
van twee waterdichte materialen, moet u wachten tot de
lijmlaag volledig droog is. Als de lijm niet droog genoeg is,
zullen er blazen ontstaan.
Om de lijm sneller te laten drogen, raden wij aan de
lokalen met gepaste middelen te ventileren (blazer,
ventilator enz.).

4.2 - Verlijmen met reactieve lijm
Sporisol en een PVC vloerbedekking kan ook verlijmd worden
met gebruik van een twee componenten lijm op een ondergrond
met een restvocht meer dan 4,5%, zonder toepassen van een
vochtscherm tot een maximum van 7%.
De verlijming vindt plaats 24 uur nadat de banen plat werden
gelegd, om te acclimatiseren. Het verbruik van de lijm is
ongeveer 250 tot 300 g/m2, gelijkmatig over het Sporisol
verdeeld met een lijmkam A5 (TKB-specificaties). Mits de
lijmfabrikant dit voorschrijft.

VERLIJMINGSTIJD: De lijmlaag is voldoende droog wanneer ze niet
meer aan de vingers plakken, maar toch nog de lijmril te verbreken is.
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• Sla de banen in de helft om.
• Breng lijm aan op de ondergrond en plaats het materiaal langs
de smetlijn en rol de baan 15 cm in de nog verse lijm.

• Na droging rol de eerste helft is de lijm en wals deze.
• Sla de andere helft om en werk vanuit het middel in het nog
natte strooklijm van 15 cm. Zo krijgt u een mooiere
aansluiting met de resterende verlijming.

• Ga de tweede helft verlijmen, en wals op dezelfde manier.
• LET OP!
• Volg de voorschriften van de lijmleverancier strikt op en

respecteer de verlijmingstijd:
• Geen 2 lijmlagen over elkaar verwerken.
• Verwijder verse lijmvlekken naarmate de werkzaamheden
vorderen.

Lengte naad
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4.3 – Plaatsing van de banen

.

Sla de banen in de helft om voor het lijmen.
Begin met het lijmen van de halve banen in het midden aan
weerszijden van de vertreklijn en rol de baan 15 in de lijm. Laat
het geheel drogen. Leg de baan terug in de lijm en druk deze
aan, wals met een 50 KG wals. Sla de andere helft om en ga op
dezelfde manier te werk met aansluiting aan de strook van 15
cm nog natte lijm. En laat dit drogen., sla dit dicht en druk en
wals de baan in zijn geheel. breng daarna de volgende banen
aan en werk verder tot u met de banen langs de muren eindigt.

5 - AANDRUKKEN
5.1 - Voor acryllijm
Het gebeurt in twee fasen:
• Manueel aandrukken tijdens het plaatsen, met een kurkplank.
• Zorgvuldig aanwalsen over het volledige oppervlak met behulp
van een 50 kg wals om een goede overdracht van de lijm op
de rug van de vloerbedekking te verzekeren

5.2 - Voor twee componenten lijm
Het gebeurt in twee fasen:
• Manueel aandrukken met een kurkplank; gebruik verdeel
platen om u over de bedekking te verplaatsen. Herhaal deze
bewerking tot alle blazen volledig verdwenen zijn.
• Aanwalsen met de rol (Fig. 1), ten minste twee uur later,
terwijl u zich op plankschoenen verplaatst (Fig. 2).
• Elke verplaatsing of elke ingreep op de bedekking voor de lijm
uitgehard is, moet met behulp van verdeelplaten of
plankschoenen gebeuren.

Fig.
1

Fig.
2
6 - PLINT
Zie het hoofdstuk “AFWERKINGEN”.
7 - BEHANDELING VAN DE NADEN.
Zie het hoofdstuk “AFWERKINGEN”.
8 - INGEBRUIKNAME - BELOOPBAARHEID
• 24 uur na het plaatsen is elk (loop)verkeer verboden.
• 48 uur na het plaatsen is het plaatsen van meubilair verboden.
- Zorg ervoor dat de doppen van de poten van stoelen, tafels,

wieltjes en dergelijke geschikt zijn voor een soepele
vloerbedekking (PVC, linoleum).
- Wij raden platte doppen zonder motief aan, met een vol
contactoppervlak op de vloerbedekking (geen conische doppen).
- Geen rubberen doppen gebruiken.
- Controleer of de kantoorstoelen uitgerust zijn met wieltjes van
het type W volgens EN 12529

