쩺 Plaatsing met zelfklevende banden :

VASTTAPIJT

1 - Ontrol het vasttapijt, pas het aan langs de muren en laat het enkele
centimeters op de plinten komen.
2 - Rol het vasttapijt terug op.

Home Market, een keuze uit meer dan 1000 kleuren vasttapijt en
meer dan 40 soorten tegels aan de beste prijzen.
Vergeet niet ! Laat uw vasttapijt plaatsen door Home Market en
geniet van de BTW 6 %, geldig op de volledige bestelling (mits naleving wet).

3 - Kleef de dubbelzijdige kleefband diagonaal en over gans de omtrek van
de plaats.
Verwijder het beschermpapier en ontrol het vooreerst aangepast
vasttapijt op de geplaatste dubbelzijdige kleefband volgens het schema
hiernaast.
4 - Snijd de rest die op de plint komt af met een speciaal mes.

쩻 Plaatsing volledig gelijmd :
Alvorens te beginnen. Eerst en vooral moet
U de aard van de ondergrond waarop het
vasttapijt 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.

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.

쩹 De genagelde plaatsing :

1 - Verwijder het oud vasttapijt.

Is mogelijk op een plankenvloer. Indien U verschillende banen ondertapijt naast elkaar plaatst dient U deze
met nagels vast te spijkeren of vast te leggen met
zelfklevende plakbanden. Snijdt het ondertapijt af op 2
cm van de muur.

2 - Zorg dat de grond vlak en stofvrij is.

1 - Ontrol het vasttapijt, pas het aan langs de muren en
laat het enkele centimeters op de plinten komen.

5 - Ontrol het vasttapijt, maroufleer bij voorkeur met rol
(maak effen, tekening 3 )

2 - Rol het vasttapijt terug op.

6 - Wanneer de lijm licht aanhecht snijdt u de rest van het vasttapijt dat
op de plinten af, arazeer goed (Maak een V inkeping om een mooie
hoek te maken - tekening 4 ).

3 - Nagel het vasttapijt vast over de volledige omtrek
de plaats volgens de orde aangegeven op het
schema hiernaast.

3 - Ontrol het vasttapijt, pas het aan langs de muren en laat het enkele
centimeters op de plinten komen. (tekening 1 ).
4 - Rol het vasttapijt terug op en breng met en spatel de lijm aan op de grond
(ongev. 400 gr/m2), laat de lijm enkele seconden wachten (tekening 2 )

7 - 7. Plaats de tussendeurlatten.

4 - Snijd de rest die op de plint komt af met een
speciaal mes.

쩸 Losse plaatsing zonder hechting of
vlottende plaatsing :

A

Rol het vasttapijt gewoon uit op de grond zonder
hechtingsmiddelen te gebruiken maar zorg dat het 5
cm op de plinten of op de muur komt. Goed aandrukken alvorens af te snijden. Geef een inkeping in V
vorm om een mooie hoek te bekomen.

2

Het is aangeraden een dubbele kleefband te plakken
langs de muren en bij de deurovergang een metalen
tussendeurlat te plaatsen voor een minimale fixatie.
Deze vlottende plaatsing kan enkel toegepast worden
voor kleine oppervlakten. Nooit meerdere banden
vasttapijt naast elkaar plaatsen op deze wijze.
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Tendez la moquette en
la clouant ou en la collant
1 van A naar B
2 van A naar D
3 van D naar C
4 van B naar C
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PLAATSING OP
ONDERTAPIJT
THIBAUDE
DOOR ONZE
SPECIALISTEN.
Ondertapijt thibaude is een
dik synthetisch ondertapijt
dat men onder het vasttapijt
legt. De kleine oneffenheden
van de ondergrond worden
hiermee weggewerkt. Het
gebruik van ondertapijt thibaude is in alle gevallen aangeraden want dit verlengt op
gevoelige wijze de gebruiksduur (meerdere jaren) van
uw tapijt en verzekert ook
het comfort en geluidsisolatie van de plaats. Deze plaatsing is aanbevolen voor traditioneel geweven vasttapijt
of vasttapijt met een jute
rug en levert verzorgd werk
dat volledige voldoening
schenkt. Het beste resultaat
wordt bereikt met de
Amerikaanse thibaude in
rubber (4 verschillende kwaliteiten, verschillende dikten
en gewicht).

PLAATSINGSTIPS

PLAATSINGSTIPS :

B
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TUSSENDEURLATTEN :
Zelfklevend of te vijzen,
in koper en alu,
standaard afmetingen of op maat,
te klipsen of niet.

C



쩼 De gespannen plaatsing met nagellatten en ondertapijt
Dit is de professionele plaatsing die een maximum van comfort en isolatie aanbiedt en die tevens de gebruiksduur
van uw vasttapijt verlengt.
1 - Plaats de spijkerlatten langs de plinten, laat een tussenruimte van de dikte van het vasttapijt tussen de spijkerlat
en de plint, de spijkerlat is bevestigd met nagels of met lijm, in dit laatste geval moet de spijkerlat per stroken van
15 cm geplaatst worden
2 - Dubbele verlijming is verplicht : breng de lijm op de grond en op de latten aan. De spijkerlatten dienen geplaatst
te worden met de punten naar de muur gericht. Het ondertapijt wordt op de grond genageld met spijkers of op
harde grond geplakt met lijmpunten.
3 - Het tapijt dient gespannen te worden met de hulp van een kniespanner, hiervoor is een degelijke vakkennis vereist.

Hoe de tekening aanpassen ?
Voorzie de aanpassing te maken op de plaatsen met
de minste lichtinval en op de plaatsen met de minste
doorgang, plaats loodrecht ten opzichte van het voornaamste venster.
Plaats de verschillende banden in dezelfde poolrichting
om geen oogmerkelijk verschil te zien.
1 - Plaats de grootste band zoals aangeduid hierboven.
Laat 5 à 10 cm op de muur komen.
2 - Plaats de 2de band zoals de eerste, de twee banden
moeten goed tegen mekaar komen.
3 - Hef een van de banden op en met krijt duidt U de
naad aan op de grond. Hef de andere band op.
Plak de dubbelzijde kleefband op het midden van
de krijtlijn.

Welke plaatsingsmethode kiezen ?
Rechte trap : voor vasttapijt met jute of geweven rug,
plaats eerst een ondertapijt thibaude-vilt en fixeer daarna met spijkers of met traproeden.
Draaitrap : in zuivere wol, plooi het tapijt tegen de
stootkant van de trap en fixeer zoals hierboven aangegeven.Voor andere kwaliteiten gaat U tewerk zoals voor
zuivere wol, indien het vasttapijt te dik is, snijd trap per
trap het gedeelte weg dat niet zichtbaar is.
• Met geweven vasttapijt : Plooi het tapijt tegen de
stootkanten fixeer zoals hierboven aangegeven.
• Voor synthetisch vasttapijt (polyamide, polyester,
polypropyleen) met jute- of schuimrug raden wij aan
trap per trap te snijden en dubbelzijdig te kleven

4 - Verwijder het beschermpapier zo krijgt U de 2
zelfklevende kant.
5 - Druk één boord van het vasttapijt aan, daarna de
tweede en zorg dat de twee boorden perfect
aansluiten om een onzichtbare naad te verkrijgen.
6 - U eindigt naar gelang U een gelijmde, een losse of
een gespannen plaatsing wenst.
Verwijder de overschot langs de muren.

DE VERSCHILLENDE SOORTEN LIJMEN :
Lijm om de hechtingslatten te bevestigen
De hechtingslatten worden ofwel genageld ofwel
gelijmd per elementen van 30 cm met de lijm
Ankerweld (doos van 1 kg)

HOOGWAARDIG VASTTAPIJT

Lijm om vasttapijt rechtstreeks op de grond te
kleven :
Enkel bij volledige verlijming van het vasttapijt zal
voorkomen worden het tapijt later zal golven.
Wij raden aan : SUPER SADER FLEX 805 D.

100 % ZUIVER SCHEERWOL, het logo bij uitstek voor uw vasttapijt en uw wollen tapijten
Mooi, comfortabel, praktisch natuurlijk
de zuivere scheerwol beschikt werkelijk
over alle troeven.

Dubbelzijdige kleefband :
1 deel tegen de grond en 1 deel tegen het vasttapijt. Speciale banden Saint Maclou : Rollen van 5m
en van 10m.

SCOTCHGARD
Een buitengewone bescherming
tegen de vlekken.
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