leginstructie flexbamboo (vloerbedekking op rol met latex backing)
vooraf

het leggen

onderhoud en reiniging

• Flexbamboo dient tenminste 48 uren te
acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer
wordt geplaatst. Het dient vlak te
liggen, in de (afgesloten) verpakking, bij een
temperatuur van 18°-21°C (40-65%
luchtvochtigheid).
• De ondervloer waarop het materiaal zal
worden geplaatst moet een minimum
temperatuur van 18°C hebben.
De ondervloer moet vlak, zonder scheuren,
droog en schoon zijn.
• Een te hoog vochtgehalte heeft een
negatieve invloed op het materiaal.
De maximale toelaatbare vochtgehalten van
de ondervloeren zijn: Zand-cement 1,8%,
Spaanplaat 7-9%, Anhydriet 0,3%.

• Het materiaal dient vol te worden verlijmd op
de ondervloer. Volg de lijst ‘aanbevolen
lijmen’. LET OP: gebruik nooit meer dan
250-350gr/m2!
• Onder invloed van de luchtvochtigheid kan
bamboe, net als andere houtsoorten, zwellen
en krimpen. Wij raden hierdoor aan om het
materiaal 5 tot 10mm van de kant te plaatsen.
• Snij de rol op de gewenste lengte en plaats
het op de vloer (5-10mm van de muur).
Voor het snijden tussen de latten kan men
een scherp mes gebruiken.
• Vouw de helft van de rol terug en leg deze op
de andere helft. Breng de lijm aan op de nu
vrijgemaakte ondervloer.
• Breng de lijm aan op de ondervloer volgens
instructies van de fabrikant en installeer de
rol op de juiste plaats. Volg dezelfde
werkwijze voor de andere helft van de rol.
Druk de rol goed aan zodat er een optimale
verlijming ontstaat.
• Herhaal dit bij elke volgende baan die gelegd
wordt. Meet de breedte van de laatste baan
en snij deze op maat. Gebruik hiervoor een
tapijtschaar of een zaag met fijne tanden.

De levensduur van de vloer zal flink worden
verlengd als de juiste reinigings- en
onderhoudsmiddelen worden gebruikt.
• Zand en vuil op de vloer werken als
schuurpapier. Gebruik daarom een zachte
bezem, stofzuiger of een speciale stofwisser
om dit zand en vuil van de vloer te houden;
zorg bij de ingang voor een goede inloopmat.
• Het reinigings/onderhoudsmiddel dient te
passen bij de gekozen afwerking. In geval van
(door MOSO) fabrieksgeolied materiaal:
• Reinigen/droog: stofzuigen en vegen.
		
Reinigen/nat:meng SAICOS® WAX
		
CARE in water en gebruik een 		
		
(vochtige) dweil om de vloer te
		
reinigen.
• Afhankelijk van het gebruik kunt u de
		
SAICOS® WAX CARE als extra 		
		
bescherming aanbrengen op een
		
droge, schone vloer en deze 		
		
uitboenen met een doek of 		
		
boenmachine.
• Zie www.saicos.de voor het volledige
		
onderhoudsprogramma:
		www.saicos.de/category/produkte/
		
pflegeprodukte/pflegeprodukte		
ecoline

let op
• Bamboe is een natuurproduct! Variaties in
kleur en structuur binnen een levering zijn
mogelijk.
• Wij adviseren u het materiaal voor het leggen
te controleren op vochtgehalte, maat- en
kleurafwijkingen en beschadigingen.
Eventuele klachten hierop worden niet meer
in behandeling genomen nadat het materiaal
is geïnstalleerd of verder verwerkt.
• Het leggen van de vloerbedekking moet in
principe altijd het laatste werk zijn in een
project, om beschadiging van het oppervlak
te voorkomen. Pas op met het gebruik van
tape, omdat dit mogelijkerwijs de lak kan
beschadigen.
• Meubilair en stoelen dienen te worden
voorzien van vilt om beschadiging van het
vloeroppervlak te voorkomen.
• Ter bescherming tegen stof en zand dient
voor en achter de ingangsdeur een
schoonloopmat te worden geplaatst.

ideale omstandigheden
• Kamertemperatuur 18-21°C en
luchtvochtigheid 40-65%
• Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in
de ruimte erg droog. Om een constante
luchtvochtigheid te bewerkstelligen kunnen
luchtbevochtigers worden geplaatst. In de
zomer en herfst, als de luchtvochtigheid
hoog is, moet de ruimte goed geventileerd
worden. Als er te grote klimaatveranderingen
in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er
schoteling, krimp of kromming in het
materiaal ontstaat. Controleer de
luchtvochtigheid m.b.v. een hygrometer.

vloerverwarming
Plaatsing op vloerverwarming is voor dit
vloertype niet mogelijk.

afwerking
• Het materiaal moet worden gelakt, geolied of
met impregneer/was worden afgewerkt.
Voor olie: houdt u er rekening mee dat
bamboe een erg dichte oppervlaktestructuur
heeft; brengt u daarom de olie dun aan en
laat het goed drogen voordat een volgende
laag wordt aangebracht.
• Verwijder eventuele lijmresten en andere
materialen van de geïnstalleerde vloer.
Veeg of stofzuig de vloer.
• Breng de gekozen afwerking aan en volg
daarbij de instructies van de leverancier.
• In geval van (door MOSO) fabrieksgeolied
materiaal: de vloer is afgewerkt met een
transparante- of een gekleurde UV-olie
(SAICOS®). Wij raden aan om na het leggen
een eerste onderhoud te doen met SAICOS®
WAX CARE. Indien het om een veel belopen
ruimte gaat raden wij aan een extra laag
SAICOS® PREMIUM HARDWAX aan te
brengen.

belangrijk
De leginstructie heeft als doel de
toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk
te omschrijven. Echter omdat individuele
omstandigheden (specifieke toepassing,
ondergrond en verwerking) buiten onze invloed
liggen, kan deze instructie niet bindend zijn.
In geval van twijfel dient u zich tot uw
leverancier te wenden.
Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie
van deze instructie naar www.moso.eu.
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