Installatie instructie | Sport granulaatrol
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.
Voorbereiding
Het oppervlak moet strak, vlak(geëgaliseerd) en schoon/droog zijn.
Bij het afrollen van de rubberen rollen zullen deze krullen. We raden daarom aan om de rollen
enkele uren op kamertemperatuur te leggen voordat ze definitief worden gelegd en gesneden
om het oppervlak te laten acclimatiseren. Hierna kunt u de rubber vloer installeren.
Vloerverwarming moet 24 uur voor de installatie uitgeschakeld worden en mag alleen weer
worden ingeschakeld nadat de lijm is uitgehard.
Installeren
Rollen moeten altijd tegen het invallende licht en in één richting worden gelegd, altijd
beginnend bij dezelfde muur. De verbindingen moeten vlak liggen tijdens het leggen. Het
lassen van de naden is niet nodig omdat deze praktisch onzichtbaar zijn door het
gestructureerde oppervlak.
Verlijmen
Voor een volledige oppervlakhechting en vanwege karakteristieke rolspanningen raden wij aan
een 2-K PU-kleefstof, b.v. van Bostik, Kiesel, Mapei, Uzin, Wakol enz. te gebruiken. In dit geval
moeten de specifieke lijmaanbevelingen van de fabrikant worden gevolgd. Als u twijfels heeft
over de ondergrond of toepassingsgebieden hebt (bijvoorbeeld buiten toepassing), neem dan
rechtstreeks contact op met de betreffende lijmfabrikant. Kopverbindingen en naden moeten
worden gefixeerd waar nodig.
Snijden
Het materiaal kan worden gesneden met behulp van een scherp mes of een tapijt mes.
Schoonmaak
Om overmatige vervuiling te voorkomen, raden we aan vuilvangers te plaatsen bij ingangen en
entrees. Houd de vloer vrij van olie, benzine en zuren. De vloer is het best te reinigen met een
vochtige doek of dweil. Hiernaast regelmatig vegen of stofzuigen is voldoende. Iets hechtende
vervuiling kan worden verwijderd met een vochtige doek. Zwaarder vuil kan worden gereinigd
met een mild reinigingsmiddel of zachte zeep opgelost in water. Hierna altijd weer reinigen met
schoon water. Vlekken moeten zo snel mogelijk worden verwijderd omdat bepaalde stoffen
kunnen inwerken in het oppervlak. Schoonmaakmiddelen op eigen risico!

