
 

 

 

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. 

In verband met rek en krimp van rubber, dient u rekening te houden met een maatafwijking 
van +/- 1.5%. De tolerantie in dikte is +/- 8%. 
Voor het maken van het legplan dient u de exacte maat van de tegels te bepalen. 

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 matten 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. De Ecoline 

tegels adviseren wij uitsluitend in halfsteensverband te leggen i.v.m. de maattolerantie. 
 

Verlijmen van de tegels 

 
I.v.m. rek en krimp van rubber, adviseren wij de tegels onderling aan elkaar te verlijmen. Dit 

gebeurt met een polymeer lijm. De vloerverwarming dient 24 uur van te voren uitgeschakeld 
te worden. De ruimte moet minimaal 5°C zijn. De vloerverwarming mag pas weer ingeschakeld 

worden nadat de lijm is uitgehard minimaal 24 uur. 
 
Plaats eerst de tegels. Vervolgens kunt u verlijmen door de kitspuit tussen de naden duwen en 

in het midden een “dotje" lijm doen (puntsgewijze verlijming). 
Afhankelijk van de luchtvochtigheid dient de vloer 24 uur te drogen voordat hij wordt belopen. 

Met een koker kunt u ca. 15 m2 tegels installeren, uitgaande van puntsgewijze verlijming. Bij 
verlijming onderling en aan de ondergrond kunt u uitgaan van ca. 5m2 per koker.  
 

Onderhoud 
 

De tegels 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.We hebben speciaal voor onze functionele rubber 

sportvloermatten “Sport Floor Cleaner” ontworpen, welke gebruikt kan worden om uw vloer 
regelmatig te reinigen voor een neutraliserende en verfrissende werking in uw sportruimte. 
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