PVC kliktegel vloersysteem
VOORBEREIDING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD

1. Inmeten en bestellen
Voordat u de PVC Kliktegels gaat plaatsen meet u de lengte en breedte van de te leggen
vloer. Bereken het oppervlak (m2) en tel daar 5% bij op in verband met het zaag(snij)verlies.
De afmeting van de 6mm PVC Kliktegels zijn 500x500mm en van de 15mm dikke tegels zijn
445x445mm.

2. Voorbewerking
De oppervlaktesterkte en structuur van de ondergrond moeten ten alle tijden geschikt zijn
voor het plaatsen van het PVC kliktegelsysteem. Zo moet de druksterkte van de ondergrond
voldoen aan de te verwachte belastingen. Onregelmatigheden/krassen en putjes in de
ondervloer kunnen worden opgevuld met geschikte, op de wijze van de ondervloer
aangepaste stopverf. Veka PVC kliktegels worden zowel als zwevende vloer
(zonder lijm) als met lijm geïnstalleerd.
Overleg wordt aanbevolen voor het gebruik van het zwaar vervoer over het vloersysteem
bijvoorbeeld door middel van zware materialen en/of trucks. Dit is belangrijk vanwege de
aard van de ondervloer en het totale gewicht wat te verplaatsen is, het aantal banden/wielen
en hun diameters en breedtes, die leiden tot verschillende drukeffecten op de tegels, kan
deze geen algemene verklaring worden genomen. De brandklasse Bfl-s1 is alleen geldig in
het gebruik bij vloeren, horizontaal gelegd -vast of verlijmd - op dragermateriaal A1 of A2
volgens DIN EN 13501-1 met een dichtheid van ten minste 1350kg/m³.

3. Installeren
De kamer dient minimaal 15°C te zijn op het moment van plaatsing vanaf ongeveer 24 uur
tevoren. Stapel de kliktegels af in kleine stapeltjes en laat deze minimaal 24 uur op
temperatuur komen in de ruimte waar u het Veka PVC kliktegels systeem gaat plaatsen. Zet
de tegels niet schuin tegen de muur. Leg ze plat op de grond om te voorkomen dat de tegels
krom trekken. De overgang is altijd vanaf het rechter hoekgebied (zoals getoond in het
volgende schema), ten einde een gelijkmatige oppervlaktespanning waarborgen.
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Vastgesteld moet worden, ten allen tijde een minimale
afstand (6mm) van de tegels om alle vaste punten (muren,
machines enz.). Dit is nodig omdat het materiaal een
normale uitzetting heeft bij temperatuur schommelingen.
Hier moet rekening mee worden gehouden. De uitbreiding
kan in elk geval voorkomen. Als effectief hulpmiddel voor
de montage van de tegels is het aan te raden om een
wit/grijze rubberen hamer te gebruiken. Het snijden gebeurt
met een decoupeerzaag, cirkelzaag en/of afkortzaag.

4. Oplooptegels
De tegels zijn niet hetzelfde aan de beide zijden, dit
vanwege de speciale sleutels van de oplooptegels - zie
hieronder. Vandaar is het noodzakelijk dat er goed wordt
gekeken naar de juiste versie oplooptegels
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De tegels zijn op de rug gemarkeerd. Hoek platen kunnen naar wens worden toegevoegd.
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Feder 1 en 2 (met sleutels) en Nut 1 en 2 (zonder sleutels).
Nut 2 en Feder 1 hebben beide twee gesloten sleutels aan de zijkant.
Feder 2(rechts) en Nut 1(links) hebben beide één gesloten sleutel
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5. Reiniging en onderhoud
Gebruik naast water alleen de Ph-neutrale reinigingsmiddelen(VekaCleaner) die worden
gebruikt om de vloer direct en snel te reinigen. Daarnaast adviseren wij het toepassen van
MS Polymeerkit voor de directe afwerking aan de wanden.
Heeft u vragen over het installeren van de Veka PVC Kliktegels kunt u contact met ons
opnemen via onderstaand adres.
Veel succes!
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