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Installatie en onderhoud Vinyl

Wilt u meer weten?
Neemt u dan gerust contact met ons op.
Wij zijn u graag van dienst.

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

VOORAF

INSTALLATIE

OPSLAG
Ambiant Vinyl dient te worden opgeslagen in een horizontale
of verticale positie. Om eventuele, door opslag verkregen,
banen en/of strepen te voorkomen mogen rollen niet
op elkaar gestapeld te worden. Daarnaast dient de
omgevingstemperatuur niet lager dan 2 graden of hoger dan
40 graden zijn.

LOS PLAATSEN OF TOCH VERLIJMEN
Vinyl mag, afhankelijk van welke kwaliteit u heeft, tot 14m2
of 20 m2 los worden geplaatst met dubbelzijdig tape aan
de randen. Bij grotere oppervlakken, of wanneer er twee of
meerdere banen aan elkaar worden gelegd, dient het vinyl
volledig te worden verlijmd. Gebruikt hiervoor vinyl geschikte
lijmen van bijvoorbeeld Eurocol of Uzin.
Let op: Wanneer er sprake is van rollend en/of glijdend
meubilair zoals stoelen wordt aanbevolen, ongeacht het
oppervlak, het vinyl volledig te verlijmen.

CONTROLE
Voordat het vinyl wordt geplaatst dient u vooraf te controleren
of de opgegeven metrage, kleuren en batch/lotnummers
overeenkomen met de pakbon. Controleert u daarnaast het
vinyl visueel op eventuele gebreken.
ONDERGROND
Voor een optimaal resultaat is een goede controle van de
basisvloer van cruciaal belang.
Verwijder onregelmatigheden in de basisvloer. Eventuele
achtergebleven onregelmatigheden kunnen doortekenen in het
vinyl. Daarnaast dient de basisvloer droog te zijn, controleer dit
altijd middels een vochtmeting. Een basisvloer welke direct zijn
gestort op zand dienen te worden voorzien van een dampdicht
membraam.
VOCHTGEHALTE ONDERVLOER
Cementdekvloer zonder vloerverwarming:
tot 2,0%, met vloerverwarming: tot 1,8%.
Anhydriet zonder vloerverwarming:
tot 0,5%, met vloerverwarming: tot 0,3%.
VERWERKINGSTEMPERATUUR
Vinyl wordt het beste geïnstalleerd bij een temperatuur tussen
de 18 en 27 graden Celsius. Afwijking kan een nadelig effect
hebben op de installatie eigenschappen. Bij volledige fixatie
van het vinyl dient er na installatie voor 72 uur een constante
temperatuur te worden aangehouden.
VLOERVERWARMING/-KOELING
Ambiant vinyl is zeer geschikt voor gebruik in combinatie met
vloerverwarming/-koeling. Het product heeft een relatief lage
warmteweerstand. Houdt u rekening met de temperatuur. Deze
dient tussen de 18 en 27 graden te zijn.

NA INSTALLATIE
Om de lijm voldoende tijd te geven om te hechten en uit te
harden is het aanbevolen om het vinyl de eerste 72 uur beperkt
te belasten en niet met water schoon te maken. Na 72 uur is
de lijm voldoende afgebonden zodat de hechting niet wordt
beïnvloed.

ONDERHOUD EN BESCHERMING
DROGE REINIGING
Ambiant Vinyl dient, afhankelijk van de belasting, regelmatig
te worden gezogen om vuil geen kans te geven. Een goede
schoonloopzone zorgt voor een optimale reductie van
inloopvuil. Vuil onder rollend en/of glijdend meubilair of onder
schoeisel kan uw vinyl beschadigen.
VOCHTIGE REINIGING
Ambiant Vinyl dient uitsluitend te worden schoongemaakt
middels water of Ambiant Intensiefreiniger. Wanneer het
vinyl wordt schoongemaakt met een schoonmaakmiddel,
dweilt u dan altijd na met schoon water om eventuele
schoonmaakresidu te verwijderen. Achtergebleven
schoonmaakresidu kan vlekken geven.
BESCHERMING
Ambiant Vinyl dient te worden beschermd tegen direct
invallend zonlicht. UV-licht kan de kleurechtheid van het vinyl
nadelig beïnvloeden. Middels goede zonbescherming draagt u
bij aan een optimale bescherming van uw vinyl vloer. Gemorste
vloeistoffen dient u direct te verwijderen om intrekken in uw
vinyl, en daarmee vlekken, te voorkomen.
GLIJDEND EN ROLLEND MEUBILAIR
Om uw Ambiant Vinyl te beschermen tegen glijdend en rollend
meubilair zijn goede doppen en/of wielen aan te bevelen,
ons advies is de bescherming van scratchnomore.nl. Goede
bescherming biedt een voldoende oppervlak en zijn voorzien
van niet absorberend materiaal om indrukken (puntbelasting)
van het vinyl en beschadigingen te voorkomen.
RUBBER
Rubber en sommige soorten plastic kunnen zorgen voor
een kleurmigratie. Zorgt u ervoor dat uw Ambiant Vinyl niet
langdurig met rubber in aanraking komt. Zo kunnen sommige
matten zorgen voor een vergeling.

