
ÖNEMLİ!

¬ Tüm teknik özelliklere ve talimatlara mutlaka dikkatle uyunuz.

¬ Döşeme uygulamasıyla ilgili herhangi bir endişeniz varsa lütfen Tarkett müşteri temsilcinizle görüşün.

¬ Ürünler üzerindeki sürekli inovasyon çalışmaları sebebiyle, bu bilgiler değişiklik gösterebilir.

¬ Tüm kesintisiz yüzeylerde aynı parti numarasını kullanın (farklı rulolardan alınan malzemeler kullanılıyorsa, bu malzemeler

aynı imalat seri numarasına sahip olmalı ve sıralı olarak kullanılmalıdır).

¬ Ruloları dik olarak, güvenli bir konumda depolayın.

¬ Zemin kaplamasının hava sıcaklığına uyum sağlaması için bir süreliğine yere serin.

¬ Alt zemin düz, dengeli, temiz, işaretsiz (keçeli kalem, tükenmez kalem işareti olmamalı), sağlam, kuru, sert, pürüzsüz

olmalı ve neme maruz kalmamalıdır. Emicilik düzeyi kontrol edilmelidir.

¬ Sadece Tarkett tarafından önerilen yapıştırıcıları kullanın ve yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını her zaman göz önünde

bulundurun.

¬ Döşeme işlemi zemin üzeri kontrol ederek tamamlanmalıdır: yeni döşenen zeminde yapıştırıcı kalıntıları olmamalıdır.
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DÖŞEME PROSEDÜRLERİ

Döşeme prosedürleri, üreticinin talimatlarına ve döşeme uygulamasının yapıldığı ülkedeki ilgili standartlarda uygun 
olmalıdır. Ürün etiketinin üzerindeki kullanım talimatlarına dikkatle uyun.

ALT ZEM İNİN HAZIRLANMASI

Alt zemin düz, pürüzsüz, kuru, sağlam ve orta düzeyde emici olmalıdır. Merdiven basamağındaki hasarı onarmak 
istiyorsanız, hızlı kuruyan bir çimento kullanın. Basamağın ucu minimum 12 mm'lik bir yarıçapa sahip olmalıdır.

ZEMİN KAPLAMASININ HAZIRLANMASI

Basamağın genişliğini ölçün ve rulonun uzunluğunu aşağı doğru 5 cm pay bırakarak kesin ve düz şekilde depolayın.
Şeritleri basamakların her iki yanına eşit şekilde yerleştirmek için, vinilin ters tarafına kurşun kalemle bir referans işareti 
koyun. Depolama sıcaklığı 24 saat boyunca en az 15°C olmalıdır. Mümkün oldu ğu ölçüde, merdiven basamağında aynı 
sıcaklığı muhafaza etmeye çalışın. Bu konumda malzemenin uç kısmından sıcak bir hava tabancası ile hafifçe ısıtılması, 
montaj aşamasında büyük ölçüde faydalı olacaktır.

YAPIŞTIRICILAR

Astar üreticisi tarafından önerilen, uygun bir beton astarı uygulayın ve her iki yüzeye (TX Stairs'in arka tarafı ile alt zemin)
kontakt yapıştırıcı (solventsiz) sürmeden önce, üretici tarafından da belirtildiği gibi, kurumasını bekleyin.

BASAMAKLARA YAPI ŞTIRICI SÜRME

Çok ince dişli bir spatula kullanarak, üstten başlayıp merdivenin 
basamak ve destek kısımlarına yapıştırıcıyı sürün. Aynı zamanda, 
merdiven zemin kaplaması için önceden kestiğniz parçalarının 
arkasına yapıştırıcı sürün ve kuruması için bekleyin.
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BAĞLANTI YERLER İ

Basamak ile destek kısmının birleştiği bağlantı yeri soğuk kaynak yapılmalıdır (kullanım talimatlarına ve önlemlerine uyun).

İNİŞ BAĞLANTILARI

Basamağın ve iniş yerinin birleştiği bağlantı yerleri, basamağın en üst noktasından en uzaktaki en geniş fitilde yapılmalıdır. 
Tarkett V1001 soğuk kaynak yapıştırıcısı kullanarak yapın. 

BAKIM

Üretim esnasında yapılan PUR Takviye işlemi lekelerin çıkarılmasını kolaylaştırır ve günlük temizleme işlemlerinin sadece 
nötr deterjanla paspas kullanılarak yapılabilmesini sağlar. Herhangi bir su bazlı yapıştırıcı sürülmesi gerekmez. Şeritleri 
düzenli aralıklarla yumuşak bir fırça ile temizleyin.

TX STAIRS'I YERLEŞTİRME

Merdivenin en alt basamağından başlayın. İnce fitiller (tırtıklar)

basamağın uç kısmına eşit şekilde yayılır ve geniş fitiller basamak

desteğini kaplar. Alt zemin üzerindeki referans işareti ile aynı hizaya

getirerek fitillerin konumunu belirleyin.

Yer döşemesinin özellikle basamağın uç kısmına doğru olmak üzere,

yapıştırıcıya doğru iyice bastırıldığından emin olun. Basamağın

ucundan başlayıp basamağa kadar yayın ve destek kısmı ile bitirin.


