Installatie instructie | Sport Ultra puzzeltegel
Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van een Bos Rubber
fitness vloer! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie
voor u gemakkelijker te maken.
Algemene instructies
Wij raden aan om, na het bepalen van het type tegel, een legplan te maken.
Dit zorgt ervoor, dat er een zo’n economisch mogelijk patroon wordt gemaakt waarbij zo
weinig mogelijk snijafval ontstaat. Houd er rekening mee dat de puzzelranden tegen de
wanden, weggesneden moeten worden. Je kunt de tegel ook halveren, zodat je gelijk 2 tegels
hebt voor de zijkanten. In verband met rek en krimp van rubber, dient u de tegels tenminste
24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze geplaatst worden.
Bos Rubber is altijd bereidt te helpen met het maken van een legplan.
Leginstructies
De Ultra puzzeltegels worden per tegel op dikte geschaafd. Hierdoor ontstaan hele fijne
snijstrepen (nerven). Zorg ervoor dat deze nerven in de juiste legrichting liggen. Anders lijkt
het bij bepaald lichtinval net of er kleurverschillen in de tegels zitten.
De puzzeltegels kunnen op maat gemaakt worden met een stanleymes of met een
decoupeerzaag met grof zaagblad. Er kan gebruik gemaakt worden van een gatenboor indien
nodig. Indien de tegel niet tegen de wand ligt, adviseren wij deze altijd af te werken met een
profiel (zie: Heavy Duty aluminium afwerkprofiel). Dit beschermt het rubber tegen slijtage op
de randen.
Verlijmen van de tegels
De puzzeltegels hoeven niet verlijmd te worden. Echter, indien dunne puzzeltegels (<10m
) voor functionele trainingen wordt gebruik, adviseren wij wel te verkleven met dubbelzijdige
tape.
I.v.m. rek en krimp van rubber, adviseren wij alle puzzeltegels rondom te verkleven met
dubbelzijdige rubbertap 20cm breed. Eventueel randen kunnen netjes worden gekit met onze
Bos Rubber Polymer rubberlijm/kit. Houd voor het kitten +/- 2mm ruimte tussen tegel en
wand. Hierdoor komt de kit goed in de naad van de tegels. Strijk de naad af met een natte
vinger.
Onderhoud
De puzzeltegels kunt u eenvoudig schoonhouden d.m.v. de stofzuiger en een vochtige dweil.
Ook kan er een schrob zuigmachine gebruikt worden. Informeer Bos Rubber welke schrob
zuigmachine geschikt is voor de rubber vloer. Wij hebben speciaal voor onze functionele rubber
sportvloeren “Sport Floor Cleaner” ontworpen, welke gebruikt kan worden om uw vloer
regelmatig te reinigen voor een neutraliserende en verfrissende werking in uw sportruimte.

