Vinyl
Installatieinstructies
Goederen controle
Controleer bij ontvangst altijd of U het juiste aantal en de juiste kleur hebt ontvangen. Zichtbare gebreken na de installatie kunnen
niet gereclameerd worden. Daarom moet elk paneel voor en tijdens het plaatsen gecontroleerd worden.
Acclimatiseren
De Beautiﬂoor vloeren in originele, ongeopende verpakking 48 uur laten acclimatiseren bij een kamertemperatuur van minimaal
18°c. De kamertemperatuur dient tijdens het leggen minimaal 18°C te zijn met een relatieve luchtvochtigheid van 55 tot 65%.
Ondervloer
BIj vochtwerende vloerbedekking (PVC, linoleum, enz.) kunnen Beautiﬂoor vloeren rechtstreeks gelegd worden. Bij niet
vochtwerende vloerbedekking (tapijt kortharig tapijt etc.) moet de bestaande vloerbedekking eerst worden verwijderd. De houten
vloer moet stabiel zijn. Losse delen moeten vastgespijkerd worden en zo nodig voorzien worden van een egaliserende ondervloer.
Elke vloer moet tegen optrekkend vocht beschermd worden. Daarom is het gebruik van een Pe-folie van 150 micron altijd
noodzakelijk.
Legrichting
De Beautiﬂoor kan het beste worden gelegd in de richting van de lichtinval. Bij een houten ondervloer dient U de vloer haaks op de
ondervloer te leggen.
Uitzettings/dilatatie voeg
Door de natuurlijke werking van Beautiﬂoor dient U tussen de wand en de vloerpanelen en alle uit de bodem stekende delen
(verwarmingsbuizen, zuilen e.d.) rekening te houden met een uitzettingsvoeg van 8 - 10 mm. Bij het leggen van vloeren langer dan
10 meter en/of breder dan 8 meter dient een dilatatievoeg gemaakt te worden.
Het leggen
Plaats de eerste rij en richt deze uit d.m.v. afstand blokjes. Nadat deze eerste rij is geplaatst kan men met het restant paneel
beginnen aan rij 2. Men dient er echter rekening mee te houden dat de kopse naden van de eerstvolgende rij panelen altijd
minimaal 40 cm tot opzichte van de vorige rij uit elkaar moeten liggen. De panelen in een lichte hoek d.m.v. geringe druk en op- en
neer bewegen in het voorliggende paneel klikken. Kopse kanten d.m.v. een aanslagblok voorzichtig in elkaar slaan.
Na het leggen
Na het installeren van de vloer kan Beautiﬂoor betreden worden en kan er met de afwerking begonnen worden. Verwijder alle
afstandsblokjes en bevestig de plinten aan de wand.
Vochtinwerking
Door de aanwezigheid van een beschermende toplaag wordt het materiaal in grote mate bestand tegen het indringen van water.
Omgeving
Bij een kamertemperatuur van ca. 18 tot 20°C en een
relatieve luchtvochtigheid van 55 tot 65% is een ideaal
woonklimaat bereikt. Hogere luchtvochtigheid kan de
vloer laten opzwellen en lagere luchtvochtigheid kan het
materiaal laten krimpen, waardoor voegen duidelijker
zichtbaar worden.Anti slip materialen onder karpetten
moeten geschikt zijn voor vinylvloeren. Meubels en andere
zware inrichtingstukken voorzichtig plaatsen. Tafels en
stoelen dienen voorzien te zijn van geschikt anti krasvilt. Bij
het gebruik van burostoel wielen moet de vloer beschermd
worden door een daarvoor geschikte mat. Vermeden moet
worden, dat de vloer met vervuilde schoenen betreden
wordt, omdat het vuil kan werken als schuurpapier.
Onderhoud en verzorging
Elke vloer heeft regelmatig onderhoud en verzorging nodig
om overmatige slijtage tegen te gaan. Zie hiervoor het
speciﬁeke onderhoudsvoorschrift.
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