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Installatie instructie
Virtuo Zelfklevend

BELANGRIJK
DEZE VLOERBEDEKKING IS UITSLUITEND GESCHIKT VOOR HUISHOUDELIJK
GEBRUIK. ZE MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN DE VOLGENDE GEVALLEN:
serres, ruimten waar het kouder dan 15°C kan worden, vloerverwarming die warmer
dan 28°C wordt, gekoelde vloeren, gebarsten vloeren, bij opstijgend vocht, op OSBpanelen. Voor meer technische informatie neem contact op met een van de
specialisten van Gerflor.

INSTALLATIE
1. Controleer het produktie-badgenummer.
2. Laat de producten acclimatiseren: pak de producten uit en leg ze 24 uur vóór de
installatie vlak neer, met het motief naar boven, bij een omgevingstemperatuur
van 20°C.
3. Zorg dat u over een metalen liniaal, een stanleymes en een rolmaat beschikt.
4. Begin in het midden van de kamer.
5. Respecteer de installatierichting die op het pak staat aangegeven.
5b. Leg de donkerder gekleurde randen (indien van toepassing) steeds aan dezelfde
kant.
6. Neem de beschermfolie van het kleefmiddel weg.
7. Positioneer de tegel/strook en druk verscheidene keren stevig aan, altijd vanuit het
midden naar de randen ( om luchtbellen te vermijden).
DE ONDERGROND VOORBEREIDEN
DEZE VLOERBEDEKKING MAG UITSLUITEND WORDEN AANGEBRACHT op een
blijvend vlakke, harde, droge ( zonder opstijgend vocht), gladde en stofvrije
ondergrond. Voor het gebruik van een ondervloer neem contact op met uw dealer
Type ondergrond

Voorbereiding van de ondergrond

Soepele vloer
Verwijder de oude vloerbedekking en de eventuele
(PVC, kamerbreed tapijt) onderlaag en schraap alle resten weg tot de vloer glad,
en laminaatparket
zuiver en droog is. Breng indien nodig een egalisatielaag
aan om de laatste oneffenheden weg te nemen.
Zorgvuldig schuren en stofzuigen. Breng Gerflor-primer
aan.
Betonvloer

Breng indien nodig een egalisatielaag aan om de laatste
oneffenheden weg te nemen. Zorgvuldig schuren en
stofzuigen. Breng Gerflor-primer aan.
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Tegels

Eventuele losliggende tegels, opnieuw bevestigen.
Reinigen en stofvrij maken. Alle sporen van verf, gips,
vet, enz. verwijderen. Een egalisatielaag aanbrengen om
de naden en andere oneffenheden weg te werken.
Schuren en glad maken. Gerflor-primer aanbrengen.

Massief parket en houten Losliggende planken vastmaken. Voor een volledig
panelen
gladde vloer brengt u een met vezels versterkte
uitvullaag aan of installeert u eerst houten panelen over
de volledige oppervlakte. De panelen met groef en tand
rondom verlijmen en om de 15 tot 30 cm bevestigen met
inox schroeven (of gelijkwaardige schroeven) die 2,5
keer langer zijn dan de dikte van de panelen. De naden
dichten met een specifieke stopverf. Schuren, stofzuigen
en Gerflor-primer aanbrengen. Door de schommelingen
in de afmetingen van dit soort ondergrond (door
wijzigingen in de temperatuur en/of vochtigheidsgraad)
kan de ondergrond beginnen te bewegen, waardoor de
natuurlijke openingen tussen tegels

ENKELE TIPS
In visgraatverband leggen
Begin de installatie in het midden van de kamer. Leg de eerste twee tegels/stroken
overhoeks met behulp van een winkelhaak om een hoek van 90° te vormen. De
hoeken van de stroken moeten alle op de langste aslijn worden uitgelijnd. Leg de
eerste rij volledig vóór u met de andere begint.
In baksteenverband leggen
Begin de installatie in het midden van de kamer. Verschuif de tweede rij met een
derde of de helft van een tegel/strook en volg goed de eerste rij wanneer u de
tweede installeert.
Correct op maat snijden langs de randen
Om de vloerbekleding mooi langs de wanden te laten aansluiten neemt u 2
tegels/stroken. Leg tegel 1/strook A (met de beschermfolie er nog op) volledig op de
laatste volledige tegel/strook die u hebt geïnstalleerd. Plaats de tegel 2/strook B er
bovenop en schuif deze helemaal tot tegen de muur. Gebruik tegel 2/strook B als
een liniaal en trek op tegel 1/strook A een merkstreep. Snij de tegel/strook nu door
langs de merkstreep, verwijder de beschermfolie en kleef de tegel/strook vast. Ga op
dezelfde manier tewerk voor alle andere tegels/stroken langs de muren
Afwerkingcorrecties
Als een gedeelte van een tegel/strook opnieuw is losgekomen, warmt u de
tegel/strook op met een haardroger en wrijft u de zone stevig aan met een doek (of
rolt u ze vast met een bijvoorbeeld een deegrol).
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Afwerking rond buizen (badkamer, sanitair)
Dicht de voeg tussen de buis of het sanitair toestel met een polyurethaankit voor een
perfecte afwerking.
Bescherming tegen zonnestralen
Als u tegels/stroken onder een dakraam of bij een glazen (schuif)deur installeert,
moet u ze zoveel mogelijk tegen rechtstreeks zonlicht beschermen.
ONDERHOUD
Voorzorgen voor het gebruik
Plaats schijfjes in kunststof of vilt onder de poten van meubels of zware voorwerpen.
Scherm de tegels/stroken af van warmtebronnen en eventuele spatten.
Aan glazen (schuif)deuren of onder dakramen met invallend zonlicht: bescherm uw
vloer tegen rechtstreekse zonnestralen.
Reinigen van de vloer
Stofzuiger of vochtige dweil. Gebruik een pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Hardnekkige vlekken: verdund bleekwater, terpentijn, alcohol of citroensap.
- Moeilijk te verwijderen vlekken: inkt, tomaat, mosterd, bloed, rode biet,
mercurochroom. Laat het verdunde bleekwater enkele minuten intrekken zonder te
wrijven. Overvloedig spoelen.
- Roest: reinigen met een antiroestmiddel voor textiel, dan overvloedig spoelen.
- Vet, balpen, stift: lichtjes wrijven met een doek die in terpentijn werd gedrenkt.
Overvloedig spoelen.
Voorzorgen voor het onderhoud
Gebruik nooit aceton of chloorhoudende oplosmiddelen (zoals trichloorethyleen).
Gebruik nooit boenwas of lak.
Om uitgelopen lijm te verwijderen gebruikt u een doek die in terpentijn is gedrenkt.
Tegels of stroken vervangen
Snij de tegel/strook met een stanleymes in verscheidene stukken. Verwarm de
tegel/strook met een haardroger om hem soepeler te maken. Neem de stukken weg
en begin in het midden te trekken om de omringende tegels/stroken niet te
beschadigen. Vervolgens kunt u de tegel/strook vervangen.
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Extra informatie
De voegen tussen de tegels/stroken die na verloop van tijd eventueel wat open gaan
staan, zijn een natuurlijk verouderingsverschijnsel van het product. Het herstellen
hiervan is niet noodzakelijk

GARANTIE
Op de zelfklevende stroken/tegels van Gerflor geldt een garantie van 10 jaar voor
productiefouten. Bij klachten dient u contact op te nemen met de winkel waar u het
product heeft gekocht en de kassabon mee te nemen. De garantie vervalt als de
stroken/tegels zijn geïnstalleerd op een verende ondervloer.
De garantie dekt elke abnormale beschadiging van dit product met dien verstande
dat de zelfklevende tegels/stroken uitsluitend voor woonvertrekken voor particulier
gebruik bestemd zijn en niet voor professioneel gebruik en dat ze in
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing worden geïnstalleerd en onderhouden.
De garantie dekt de vervanging, met uitsluiting van de installatie-en
verwijderingskosten van de stroken/tegels, van de als defect erkende tegels/stroken
door tegels en stroken van de reeks die op de dag van de klacht bestaat in dezelfde
of een vergelijkbare kwaliteit. De garantie dekt niet de normale slijtage van de
stroken/tegels noch de schade veroorzaakt door weersinvloeden of brand. Ze dekt
evenmin fouten van, nalatigheid van, of abnormaal gebruik door de gebruiker
waaronder bijvoorbeeld: defecten door de plaatsing ( de ondergrond niet correct
voorbereid, de stroken verkeerd geïnstalleerd), defecten door onderhoud, gevolgen
van ongelukken ( schokken, het vallen van voorwerpen, verplaatsingen van objecten
die krassen veroorzaken,…, vlekken die per ongeluk ontstaan zijn ( sigaretten,
onuitwisbare producten). Deze garantie dient te worden toegepast met inachtneming
van de nationale wetgeving met betrekking tot de garantie die de fabrikant van dit
product moet geven
10. Contactgegevens Gerflor Benelux BV
Gerflor Benelux BV
Postbus 2107
5605 JC Eindhoven
Nederland
T: +31(0) 40 266 1700
I: www.gerflor.nl
E: gerflornl@gerflor.com
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