
ALGEMENE LEGINFORMATIE STOCKZ RUBBEREN FITNESSVLOEREN

ONDERVLOER/ONDERGROND
In principe vereist de ondervloer geen speciale voorbereiding. De ondervloer moet wel vlak, stevig,
absorberend, schoon en droog zĳn. Repareer scheuren, vul onregelmatigheden in het oppervlak op en
controleer of de ondervloer geschikt is voor de lĳm/tape.

Bĳ het afrollen van flexibele rubbervloeren zal het materiaal krullen. De rollen moeten daarom in de
ruimte geacclimatiseerd worden op temperatuur 1-2 dagen voor de installatie. Verder raden we aan om
de rollen enkele uren te leggen voordat ze definitief worden gelegd om het oppervlak te laten
ontspannen. Als de ruimte verwarmd wordt met vloerverwarming. Zet deze 24 uur voor het leggen uit en
schakel de verwarming pas weer in als de lĳm uitgehard is.

ROLFORMATEN
De binnenkant van de rol is de toplaag. Daarom niet omgedraaien en altĳd parallel worden gelegd aan
de lichtinval en in dezelfde looprichting, altĳd beginnen bĳ dezelfde muur. De naden moeten vlak zĳn bĳ
het leggen. Lassen van de naden is dat niet noodzakelĳk, omdat deze praktisch onzichtbaar zĳn
vanwege het gestructureerde oppervlak.

TEGELFORMATEN EN PUZZELMATTEN
Om een dambordeffect te voorkomen, let op de markering in legrichting voor tegelformaten en puzzel
matten. Zorg ervoor dat de witte markering in de dezelfde richting ligt bĳ het leggen!

ROL OF TEGELS?
Om het verwĳderen van de vloer mogelĳk te maken (bĳv. Voor beurzen, tentoonstellingen, evenementen
enz.), Is het los leggen in binnenruimtes beperkt geschikt. Hiervoor zĳn tegelformaten en puzzelmatten
beter geschikt dan rolformaten. Hoe dikker de tegel of puzzelmat, de beter ligt het vanwege zĳn eigen
gewicht. Let op de lineaire uitzetting van de rubbertegels bĳ losse plaatsing, vooral bĳ
temperatuur- en vochtigheidsschommelingen en zorg voor voldoende wandafstand! In bepaalde gevallen
raden we aan om te raadplegen bĳ ons voorafgaand aan het los leggen!

SNĲDEN/LĲMEN
Voor een volledige hechting van het oppervlak en vanwege de karakteristieke rolspanningen is het
redelĳk om een 2-K PU-lĳm te gebruiken, bĳv. Van bĳvoorbeeld Bostik, Mapei, Uzin, Wakol, enz. De
specifieke aanbevelingen van de fabrikant voor lĳm en tandspatel moeten gevolgd in dit geval.

Draai halverwege de rol terug om de lĳm gelĳkmatig op de ondervloer aan te brengen. Voordat de lĳm is
uitgehard, rol dan met een aandrukrol over de rollen, wrĳf de kopstukken en naden en weeg ze indien
nodig. Neem de vloer pas in gebruik na volledige uitharding van de lĳm.

Bescherm tĳdens de rubberen vloerbedekking tĳdens de bouw tegen vervuiling en beschadiging met een
voor rubber geschikte afdekking. Het materiaal kan worden gesneden met een scherp mes of een
tapĳtmes. Na het leggen is een grondige reiniging van de rubberen vloerbedekking aan te bevelen.


