
Controle ondergrond
De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, scheurvrij, blijvend droog,

De ondergrond zo nodig voorstrijken en egaliseren. De gebruikelijke
ondergronden zoals cementdekvloeren, anhydriet, gietasfalt en beton
kunnen worden voorgestreken en worden geëgaliseerd. 

De controle van het te verwerken materiaal

zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard
kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken

verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer
belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich
te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24
uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd, om
zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale

niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de
temperatuur van de ruimte waarin moet worden verwerkt.

Legmethode
Om te starten met leggen is het belangrijk om met een rechte lijn te beginnen.
controleer de stroken door 2 stroken met de lange zijde tegen alkaar te leggen en kies de 
de stroken uit die 100% recht zijn. het kan namelijk zijn dat door temeperatuur verschillen
stroken nog niet voor 100% recht zijn. Gebruik de 100% rechte stroken om de eerste rij 
uit te leggen. Plaats vervolgens een rechte smetlijn en lijm de breedte van minimaal 3 stroken 
breed in over de gehele lengte van de ruimte. Wacht vervolgens minimaal 20 minuten om 
de stroken in de lijm te verwerken!. Na het verwerken van de stroken de vloer verder in
lijmen zover er binnen 1 uur verwerkt kan worden, de lijm minimaal 15 minuten laten 
inwerken en vervolgens de stroken verder verwerken.  

De verwerking
Dispersielijm: UZIN KE 66/2000  / Eurocol 540/640  (of vergelijkbaar)

ondergrond aanbrengen. Kitstrijker :
A2 verbruik :300-350 g/m²
B1 verbruik :300-400 g/m²
Niet meer lijm in één keer op de ondergrond aanbrengen, dan die

lijm.
De vloerbedekking goed walsen.

De bedekking moet goed spanningsvrij en vlak op de ondergrond liggen. Na

Na 2 - 3 uur zwaar nawalsen.
Hebeta pvc allen verlijmen zoals hierboven is omschreven, Hebeta 

Belangrijk

Niet verwerken beneden een temperatuur van 15°C.

Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C.

Vloerverwarming

vloerverwarming, tot 27ºC. Zorg ervoor, dat voor het aanbrengen van de
vloerbedekking en voorliggende handelingen de vloerverwarming minstens
24 uur van te voren wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen
van de vloerbedekking kan het water van de vloerverwarming in stappen
van 5°C per dag weer worden opgestart.
Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlekken.

gedroogde lijmvlekken deze verwijderen met water.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze binnendienst,
038-3855234 of mailen naar info@hebeta.nl

Leg en verwerkingsinstucties HEBETA pvc 

De Hebeta vloeren worden voor het verlaten van de fabriek aan een

Hebeta pvc vloeren alleen verlijmen zoals hierboven is omschreven, Hebeta 
vloeren zijn niet geschikt voor het verwerken op een losse �exibele ondervloer!

Hebeta PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met 



Onderhoud HEBETA pvc 
Pvc verzorging

Onze pvc vloeren hebben een sterke beschermende Pu-toplaag die onderhoud en schoonmaak eenvoudig maken. Stofzuigen of stofwissen  is een 
snelle manier om de vloer stofvrij te maken en vuil te verwijderen.
Afhankelijk van het gebruik kan het vloeroppervlak dagelijks gereinigd worden of e.v.t extra beschermd worden met een James zijde mat polish.
Bij regelmatig gebruik van de James onderhoudsproducten blijft het oorspronkelijke uiterlijk van uw vloer behouden.

Voor dagelijks reiniging en ondehoud  van pvc:

STAP D:        James Vinyl & PVC reiniger Schoon & Snel droog is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor het dagelijks reinigen van vinyl, PVC.
STAP E:         James Vinyl & PVC reiniger Beschermd & Hersteld een reinigingsmiddel dat oppervlakkige krasjes en strepenn hersteld. 

EXTRA BESCHERMEN EN GROOT ONDERHOUD - voor grondig reinigen en een matte afwerking van uw PVC:

STAP 1:       James Basisreiniger is een stripper, geschikt voor alle vochtbestendige harde vloeren zoals laminaat, vinyl, PVC. 
                    Verwijdert hardnekkige vervuilingen.
STAP 2:       James Zijde Mat geeft een extra matte beschermlaag en is antislip en krasvast. Geschikt voor vinyl, PVC. 
                    Verwijderbare beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer en geeft uw vloer een extra mat uiterlijk

VLEKKEN - Voor verwijderen van hardnekkige vlekken:

REMOVER: James Remover is een vlekverwijderaar geschikt voor harde vloeren zoals laminaat, vinyl, PVC 
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Voor uitgebreid advies
ga naar uw woninginrichter

of zie : www.james.eu


