
 

 

Installatie en schoonmaakinstructies rubber sportvloeren 

Ondervloer    

Het oppervlak moet strak, vlak (geëgaliseerd) en schoon/droog zijn.  

Voorbereiding 

Bij het afrollen van de rubberen rollen zullen deze krullen. We raden daarom aan om de rollen vóór het leggen enkele uren 
op kamertemperatuur te laten komen om te laten acclimatiseren. Wij adviseren om tegels uit de verpakking te halen en bij 
kamertemperatuur 24 uur te laten acclimatiseren. Hierna kunt u de rubber vloer installeren. Vloerverwarming moet 24 uur 
voor de installatie uitgeschakeld worden en mag pas weer worden ingeschakeld nadat de lijm is uitgehard. 

Leggen / installeren 

Rolformaten 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. 

(Puzzel-) tegels Voor tegelformaten en puzzelmatten geldt; zorg ervoor dat de witte markering altijd in dezelfde 
richting wijst om schaakbord effect te voorkomen. 

 
 
 

Puzzel tegels los leggen 

Wij adviseren puzzeltegels te verlijmen aan de ondervloer voor het beste resultaat. Vaak worden de puzzeltegels echter los 
gelegd, dit is mogelijk voor een tijdelijke vloer zoals een showroom of een beurs. Voor langer of intensiever gebruik geeft dit 
niet het beste resultaat. Let op de lineaire uitzetting van de rubberen tegels bij het leggen met name met schommelingen in 
temperatuur en vochtigheid. In bepaalde gevallen raden we aan om ons te raadplegen voordat u los gaat leggen. 

Rollen verlijmen 

Voor een volledige oppervlakhechting en vanwege karakteristieke rolspanningen, raden wij aan het rubber te verlijmen met 
de ondergrond. In dit geval moeten de specifieke lijmaanbevelingen van de fabrikant worden gevolgd. Als u twijfels heeft 
over de ondergrond of toepassingsgebieden, 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. 

Schoonmaken 

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 is regelmatig vegen of 
stofzuigen 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. Hierna zijn 
deze vlekken erg lastig of helemaal niet meer te verwijderen. Wij adviseren altijd een professionele partij te contacteren voor 
het reinigen van de vloeren. Gebruik van schoonmaakmiddelen is op eigen risico! 

Opmerkingen 

Hoewel sterk gecomprimeerd, kan het nog steeds enigszins poreuze oppervlak vloeistoffen absorberen. Dus afhankelijk van 
de toepassing, om hygiënische redenen en om het schoonmaken te vereenvoudigen, kan een 2-K PU-waterbestendige 
afdichting worden aangebracht op de geïnstalleerde vloerbedekking met een geschikte coatingrol. 
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