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Leginstructies
Rigid Click



Controle ondergrond:
Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone,
trek- en drukvaste, vlakke vloer.

Opslag
Zorgt u ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond
ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen
kunnen leiden bij de verwerking.

Voorkom kleurverschillen 
Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde
productiebatch.

De controle van het te verwerken materiaal 
De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een
zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard
kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken
kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de
verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

Acclimatiseren - BELANGRIJK
Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is
zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden
zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal
24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd,
om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale
verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C, de luchtvochtigheidsgraad mag
niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de
temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt. 

De verwerking 
Wij adviseren u de Therdex click te verleggen op een damp remmende folie 
bijvoorbeeld Red Floor 1,2 mm.
Het leggen van de eerste rij pvc stroken begint in een hoek van de ruimte. 
De stroken moeten zo geplaatst worden dat de groef naar u toe ligt met een 
tussen ruimte tot de muur 2 tot 3 mm om expansieruimte te geven aan de 
vloer. Dit geld ook voor andere objecten b.v. een verwarmingsbuis.
Legmethode volgende rij pvc stroken:eerst vastklikken aan de korte zijde 
daarna vastklikken aan de lange zijde.



Grote oppervlakken > 10 M
Bij grote oppervlaktes dienen er per 10 meter lengte of breedte 
dilitatieprofielen aangebracht.

Vloerverwarming 
Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met
vloerverwarming, tot 27ºC. Zorg ervoor, dat voor het aanbrengen van de
vloerbedekking en voorliggende handelingen de vloerverwarming minstens
24 uur van te voren wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen
van de vloerbedekking kan het water van de vloerverwarming in stappen 
van 5°C per dag weer worden opgestart.

Neem voor meer informatie contact op met onze binnendienst. U kunt ons
bereiken op tel. 038-3857373 of per e-mail: info@therdex.nl.


