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Legvoorschriften 26002 
Het is cruciaal dat tapijttegels correct zijn geïnstalleerd, zorg dat u de installatiehandleiding zorgvuldig volgt. 
Een van de belangrijkste voordelen van tegels is het gemak en de flexibiliteit waarmee ze kunnen worden 
geïnstalleerd of vervangen. Het installeren van tapijttegels betekent kostenbesparing door het kleinere afval in 
vergelijking met gemonteerde tapijten of andere vloerbedekking.

Voorbereiding
Verpakking 
Een pallet bevat 44 dozen. Elke doos bevat 2.5 m² tapijttegels. Plaats bij ontvangst van uw tegels en vóór de 
installatie de dozen op een vlakke ondergrond in de ruimte waar de tegels moeten worden geïnstalleerd. Open 
de dozen aan de bovenkant of aan de zijkant en laat de tegels minstens 24 uur achter elkaar acclimatiseren. 
Inspectie De kwaliteit-, kleur- en batchnummer worden op elke doos getoond. Voor een gelijk resultaat is 
het heel belangrijk om tegels uit dezelfde batch in dezelfde ruimte te gebruiken. Controleer daarom altijd het 
geleverde materiaal voor de installatie. 
Omstandigheden 
Wanneer u de tegels heeft geleverd gekregen, maar niet direct installeert, slaat u ze op in een gesloten kamer 
waar de temperatuur tussen 15 ° C en 25 ° C en de relatieve luchtvochtigheid +/- 60% is.  
Ondervloer  
De tapijttegels mogen alleen worden geïnstalleerd, mits de vloer droog, schoon, vetvrij, stabiel en gelijk is. Alle 
resten van de vorige vloerbedekking moeten verwijderd worden. De ondervloer moet voldoen aan de eisen van 
de nationale bouwnormen en eisen. De temperatuur van het ondervloer moet tussen 10 ° C en 25 ° C liggen. 
De vochtigheid mag niet hoger zijn dan 5%. 
Vloerverwarming 
In een ruimte met vloerverwarming moet de vloerverwarming minimaal 24 uur uitgeschakeld worden voordat de 
tegels zijn geïnstalleerd. Het kan dan geleidelijk teruggebracht worden naar temperatuur (+/- 5 ° C / dag), 48 uur 
nadat de tapijttegels zijn geïnstalleerd. Zorg er altijd voor dat het verwarmingscircuit volledig waterdicht is.

Installatie van de tapijttegels

Installatie Alle tapijttegels zijn gemaakt om apart te worden geïnstalleerd.
Er is geen permanente lijm nodig om de tapijttegels te installeren, dus we adviseren dat er een semi permanente 
lijm wordt gebruikt. Deze lijmen hebben een langdurige, niet-verhardende lijmwerking zodra ze drogen.

Zorg ervoor dat de tapijttegels stevig tegen elkaar zijn aangebracht; De achterkant moet goed passen, maar 
het stapelgaren mag niet worden gecomprimeerd. Als de tapijttegels te stevig worden ingedrukt, kunnen ze 
vervormen in gebruik.

Zorg er voor dat de tapijtegels niet met een zelfde draad tegen elkaar gelegd worden, dit voorkomt  dat er een 
brede  streep zichtbaar wordt. Wissel de tegel met een andere tegel om later weer te gebruiken.

Bij het installeren van de tegels in wildverband  is het het beste om vanaf de hoofddeur te beginnen. Maak met 
een  smetkoord vanuit de hoofddeur een rechte lijn parallel met de hoofdmuur. Instaleer een complete tegel in 
het midden van de hoofddeur,  waarna de tegels verder worden gelegd langs de lijn tot aan het midden van de 
kamer, parallel met de hoofdmuur. Dit punt fungeert dan als het middelpunt voor de volgende stap-voor-stap 
installatie van de tegels.

Bij het instaleren van de tegels in visgraat is het het beste om vanuit het midden van de kamer te beginnen. 
Meet vanuit de hoofdmuur de midden van de kamer op twee punten en maak een lijn met een smetkoord. 
Begin vanaf deze lijn vanuit de gevel met de punt naar voren stap-voor-stap de installatie van de tegels.

Legrichting
Een pijl op de achterkant van de tegel geeft de legrichting aan, en kan als een handleiding worden gebruikt om 
het product op verschillende manieren te installeren:

Wildverband
Elke tegel wordt verticaal minimaal 200mm verschoven zodat 4 hoekpunten nooit samenvallen.



Visgraat
De tegels worden haaks op elkaar geïnstalleerd om zo een visgraat motief te creëren, pijlen in elke baan in de 
zelfde richting.

Snijden van de tegels
Om de kamer af te maken, zullen de tapijttegels in de meeste gevallen moeten worden gesneden om met 
behulp van een Stanley of een soortgelijk mes. Tapijt tegels moeten worden gesneden op de rug.

Plaats tegel B precies op de tegel A. Snijd een extra tegel (C). Duw de laatste naar de muur over tegel B. Duid 
nu op tegel B waar je moet snijden. Tenslotte, installeer de gesneden tegel B in de ruimte tussen de muur en de 
tegel A

Vloerbescherming na installatie Zorg ervoor dat de vloerbedekking die net geïnstalleerd is voldoende beveiligd is 
als de kamer nog door andere werknemers moet worden gebruikt. Plaats geen meubels op de vloer tijdens de 
installatie. Zet zware meubels altijd op hardboardplaten om te voorkomen dat de tapijttegels beschadigd raken.

Voorwaarden
Indien een betrokken partij een afwijking van de originele specificaties  en/of een productiefout constateert, dient 
Van Besouw op de hoogte worden gesteld voordat er verder gegaan wordt met de verdere installatie van de 
tapijttegels.

De Van Besouw garantie kan ongeldig verklaard worden indien de installatie instructies niet worden gevolgd. 
Van Besouw  is niet aansprakelijk voor fouten als gevolg van onprofessionele installatie. De garantie is alleen van 
toepassing indien de tapijt tegels worden gebruikt onder normale omstandigheden en is onderworpen aan de 
juiste installatie en onderhoud.

Tot slot
Bouwvuil is moeilijk te verwijderen. Zorg ervoor dat het tapijt na het leggen wordt afgedekt. Bij dit legadvies gaan we 
uit van de aanwezigheid van professionele vakkennis bij de lezer. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u 
altijd contact opnemen met Van Besouw. Telefoon: 038-385 8818 of e-mail: info@besouw.nl.

Visgraat Wildverband
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