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WAT ZIJN
MINITUFT
TAPIJTTEGELS
®

modulyss tapijttegels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, structuren en ontwerpen. Daardoor
zijn de creatieve mogelijkheden eindeloos. Voor een
optimaal resultaat is het echter absoluut noodzakelijk dat de tapijttegels op de juiste wijze worden
geïnstalleerd. Volg deze installatie-aanwijzingen dus
zorgvuldig op.
Minituft tapijttegels ogen strak en minimalistisch.
Deze structuur betekent echter wel dat er tijdens
de installatie extra aandacht nodig is voor detail om
een perfect afwerking te garanderen. Lussenpool
en multilevel lussenpool-producten verhullen
oneffenheden in de ondergrond en bieden de
normale toleranties van tapijttegels tijdens de
installatie. Echter, de lage profielstructuur van
minituft tapijttegels vraagt om een strakke
aansluiting voor elke geïnstalleerde tegel.
®
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VOOR JE
VAN START
GAAT

Inspectie

24 u

acclimatiseren

Vloerverwarming
In een ruimte met vloerverwarming moet het vloerverwarmingssysteem ten minste 24 uur voor
installatie van het tapijt worden uitgeschakeld.
Bovendien moet de vloerverwarming ten minste
10 dagen voor installatie van de tapijttegels ingeschakeld zijn geweest, dit om ervoor te zorgen dat
eventueel resterend vocht is verdampt.
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48 uur na installatie van de tapijttegels kan de vloerverwarming langzaam op temperatuur worden
gebracht met een verhoging van 5°C per dag tot
hij op de standaardtemperatuur is, maar maximaal
27°C aan de onderzijde van de tapijttegels.

De kwaliteit, de kleur en het verfbadnummer staan
vermeld op elke doos. Deze informatie, samen met
de pijl die de poolrichting aangeeft, is te vinden
op de achterkant van elke tapijttegel. Voor een
gelijkmatig resultaat is het belangrijk om tegels uit
dezelfde partij in dezelfde ruimte te installeren, dus u
moet altijd eerst het geleverde materiaal inspecteren voordat u met de installatie begint.
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Acclimatiseren en
omgevingsomstandigheden
Voor u met de installatie begint, dienen alle dozen
op een vlak oppervlak te worden geplaatst in de
ruimte waar de tegels moeten komen. Maak de
dozen daarna aan de bovenkant of de zijkant open
en laat de tegels tenminste 24 uur acclimatiseren.
De kamertemperatuur mag niet lager dan 18°C en
niet hoger dan 28°C zijn. De relatieve vochtigheid
moet tussen de 30% en 65% liggen.
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VOORBEELD
Installatierichting
Tegel C (kan ook A, B of D zijn)
Productcode
Verfbad
Nummer van gelatexeerde rol
Linkerrol (of R, rechterrol)
Productiedatum
Tijd van bitumen
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03

HOE DE
ONDERVLOER
VOOR TE BEREIDEN
Algemeen
modulyss tapijttegels kunnen op elke vloer worden
geïnstalleerd, zolang hij maar droog is, vrij van
gebreken, schoon, vetbestendig, oplosmiddelvrij, stevig en egaal. Restanten van eerdere
vloerbedekking of lijmresten moeten worden
verwijderd.
De temperatuur van de ondergrond moet tussen de
15°C en 25°C zijn en de vochtigheidsgraad mag niet
hoger dan 3% zijn (standaard CM meetmethode) of
5% (met een Protimeter).

6

De ondervloer moet stabiel en egaal zijn, zodat
er geen oneffenheden zichtbaar worden op het
oppervlak van de afgewerkte vloer na installatie,
en de ondervloer moet aan de TV 262 (WTCB)-
standaard voldoen. De oneffenheid van de ondervloer mag niet meer dan 1 mm bedragen per
breedte van 200 cm.

15 – 25°C

5 – 9pH

Installatie op paneelvloeren
Als de tapijttegels worden geïnstalleerd op
paneelvloeren, dan moet de vloer erop gecontroleerd worden dat hij recht en rechthoekig is en is
aangelegd en geïnstalleerd volgens de TV 262
(WTCB)-standaard.

➜

Installatie op betonvloer
➜

Als de tapijttegels direct op een betonplaat worden
geïnstalleerd, moet de vloer voorafgaand aan installatie erop worden gecontroleerd dat hij aan de TV
262 (WTCB)-standaard voldoet. Bovendien moeten
de oppervlakte-pH en vochtigheid van de betonnen
ondervloeren worden getest.

Oppervlakte-pH: het beton moet worden
getest op oppervlakte-pH op verschillende
willekeurige punten overal op de vloer. Het
pH-bereik moet tussen de 5 en 9 pH liggen.
Anders zijn er correctieve maatregelen nodig.
Vochtigheid: het beton moet worden getest
op vochtigheid en aan de volgende vereisten
voldoen:
• Onverwarmde betonnen ondervloeren:
minder dan 2.0 CM% - 75% rH (GB)
• Betonnen ondervloeren met vloerverwarming:
minder dan 1.8 CM% - 75% rH (GB)
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HOE DE MINITUFT
TAPIJTTEGELS
TE INSTALLEREN

®

Begin de installatie vanuit
een middelpunt
Meet het oppervlak eerst op om het juiste beginpunt
te vinden zodat de tegels aan de rand zo groot
mogelijk zijn. Plan dit op de juiste wijze zodat
randtegels niet tot minder dan de helft hoeven te
worden afgesneden.

Installatie
Alle tapijttegels zijn ervoor gemaakt om apart
te worden geïnstalleerd. Er is geen permanente
verlijming nodig om tapijttegels te installeren, dus
raden we aan dat er een antislip- of semipermanente lijm wordt gebruikt. Deze soorten lijm hebben
een duurzaam, niet hardend hechtmiddel waardoor
de tegels makkelijker te verwijderen zijn.
NB: minituft tapijttegels zijn laagprofiel-tapijttegels. Dit betekent dat de tegels strak op
elkaar moeten aansluiten.
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Opposite & Opposite Lines kunnen alleen in
dambord worden geïnstalleerd, terwijl Blaze &
Grind in dambord, ashlar en halfsteens kunnen
worden geïnstalleerd. De technische fiche van
modulyss geeft altijd aan welke installatiemethoden
mogelijk zijn voor het betreffende product.

INSTALLATIEMETHODE VOOR BLAZE,
OPPOSITE, OPPOSITE LINES & GRIND
TAPIJTTEGELS

Verdeel de ruimte dan in kwadranten door krijtlijnen op de vloer aan te brengen vanuit het midden
van elke tegenovergestelde muur. Deze twee lijnen
moeten elkaar met een rechte hoek kruisen in het
midden van de kamer.

Volg de krijtlijnen en leg de tapijttegels met de
piramidetechniek.
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De pijl aan de achterkant van
de tegel geeft de poolrichting aan.

DAMBORD betekent dat de pijl op de
achterkant van de tapijttegel steeds 90°
wordt gedraaid.
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INSTALLATIEMETHODE VOOR BLAZE
& GRIND TAPIJTTEGELS
ASHLAR betekent dat alle pijlen
dezelfde richting op wijzen en de tegels
in de lengte verspringen.

C

HALFSTEENS betekent dat alle pijlen
dezelfde richting op wijzen en de tegels
in de breedte verspringen.
Voorbeeld van een dambordinstallatie
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HOE JE VLOER
TE BESCHERMEN
NA INSTALLATIE

Vloerbescherming na installatie
De tegels snijden
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In de meeste gevallen moeten tapijttegels met een
Stanleymes of geschikt tapijtmes worden gesneden
om de ruimte precies op te vullen. Tapijttegels
worden aan de achterkant gesneden.

Zorg dat de geïnstalleerde vloerbedekking voldoende
wordt beschermd als andere werklieden de ruimte
nog zullen betreden.
Zet zwaar meubilair op hardboard platen zodat het
tapijt niet wordt beschadigd.

11

06

07

HOE JE VLOER TE
ONDERHOUDEN
Onderhoud
Voor het beste resultaat dienen de minituft tapijttegels regelmatig en op de juiste manier te worden
gereinigd. De tapijttegels dienen te worden gereinigd
en onderhouden volgens de modulyss-reinigingsaanbevelingen (*).
Preventieve maatregelen
In ruimtes die veel worden belopen is het beter om
een tapijttegel te kiezen die wat donkerder is en een
onregelmatig patroon te kiezen. Bij een toegang
vanaf buiten of vanuit zwaar bevuilde ruimtes raden
wij ook aan dat u een efficiënte en voldoende lange
verontreinigingszone installeert (minimaal negen
meter).
Routinematige reiniging
De basis van het dagelijks onderhoud is het gebruik
van een stofzuiger met borstel. Hiermee kan 80%
van het vuil van een tapijt worden verwijderd.
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Speciaal onderhoud
Het doel van speciaal onderhoud is om te zorgen
dat het tapijt schoon blijft en er gelijkmatig uit blijft
zien.

OMSTANDIGHEDEN

Wij raden twee reinigingsmethoden aan afhankelijk
van hoe zwaar de vervuiling is:
Licht vervuilde delen: wij raden gebruik van de
Bonnetreinigingsmethode aan bij lichte vervuiling.
Breng eerst Crystal Dry Extra aan op het oppervlak.
Richt het oppervlak daarna op met een Bonnet-
machine waaraan een 100% katoenen bonnet is
bevestigd. Het tapijt dient te worden gestofzuigd
nadat het geheel is gedroogd.
®

Zwaar vervuilde delen: we raden de inkapselingsmethode aan bij zware vervuiling. Verwijder voordat
u begint de vlekken met behulp van Crystal Spot
Remover en Spotting Tool . Gebruik daarna de
Smart CARE Trio System-machine om het tapijt
met de inkapselingsmethode te reinigen. Onderzoek
vervolgens het tapijt. Is er toch een extra behandeling
nodig, reinig het tapijt dan met de Bonnet-methode
en bevochtig het met Crystal Dry Extra .
®

®

®

®

WAARSCHUWING: De extractiemethode
met warm water mag niet worden gebruikt
bij modulyss minituft producten. Bij deze
producten moeten reinigingsmethoden
worden gebruikt die droog zijn of weinig
vocht gebruiken.
®

Beoordeling
Maximaal 100 m² kan voorafgaand aan elke installatie worden geïnstalleerd voor beoordelingsdoeleinden. Als een partij klachten heeft over een
afwijking van de oorspronkelijke specificatie en/of er
wordt een productiefout ontdekt, dient modulyss op
de hoogte te worden gesteld voordat de tapijttegels
verder worden geïnstalleerd.

15 jaar garantie
Voor het optimale resultaat dienen de minituft tapijttegels juist te worden geïnstalleerd en regelmatig te

worden gereinigd om de 15 jaar garantie te bewaken.
De tapijttegels moeten zijn geïnstalleerd volgens de
modulyss minituft installatie-aanwijzingen en worden
gereinigd en onderhouden volgens de modulyss
reinigingsaanbevelingen voor minituft tapijttegels (*).
Als er in het geval van een garantieaanspraak
wordt vastgesteld dat de tapijttegels niet volgens
onze instructies zijn geïnstalleerd en gereinigd, dan
kan modulyss niet verantwoordelijk worden gesteld
voor fouten die voortvloeien uit een onvakkundige
installatie en reiniging. Bovendien verliest men dan
de 15 jaar garantie.

(*) De nieuwste versie van de reinigingsaanbevelingen kunnen worden geraadpleegd en/of gedownload op de modulyss-website of -app.

13

modulyss
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com
www.modulyss.com
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