Leginstructies nora® dryfix 750
De ondergrond dient voldoende draagvermogen te bieden en vast, droog, vlak, glad en schoon te zijn en vrij van
scheuren en stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden (bijv. vuil, olie, vet) en voldoen aan de nationale normen,
zoals DIN 18 365, Ö-Norm 2236, SIA 253, etc. Neem bij twijfel contact op.
®

De ondergronden dienen voorgestreken te worden, bijv. met nora PRP 101 en volledig geëgaliseerd te worden,
®
®
bijvoorbeeld met nora L 1000. Geschuurde of geplamuurde vlakken voorstrijken met nora PRP 101*, verdund met
schoon water in een mengverhouding van 1 : 1, om eventuele stofrestanten te fixeren. Laat materialen grondig drogen.
®

Ook nora dryfix 750 kan worden aangebracht op bestaande gladde oude vloerafwerkingen. Hiervan moet echter
vastgesteld zijn dat ze duurzaam vast en zonder bobbels met de ondergrond zijn verbonden.
®

®

noraplan vloerbedekking moet vóór het verlijmen geacclimatiseerd zijn, d.w.z. de temperatuur van het noraplan
materiaal moet overeenkomen met die van de ondergrond en ten minste 15 °C zijn. Neem ook onze “Algemene
®
instructies voor de verwerking van nora vloerbedekking, trapvormen en accessoires” in acht, alsmede de
productinformatiebladen van de eventuele overige te gebruiken producten.

Procedure
®

1.

nora dryfix 750 aanbrengen, hierbij de 75 cm brede banen ca. 1 - 2 cm laten overlappen.
®
Tip: Het werk bij voorkeur met twee personen uitvoeren, daarbij 1 - 2 strekkende meter nora dryfix 750 afrollen en
nauwkeurig uitlijnen. Daarna kan een van beiden de rol achterwaarts afrollen, terwijl de ander met een bezem de
®
nora dryfix 750 zonder blazen op de ondergrond drukt.

2.

Op deze wijze het gehele oppervlak beleggen met nora dryfix 750.

3.

De nora dryfix 750-overlappingen in het naadgedeelte met behulp van een platte rei langs de onderrand
doorsnijden . Hierbij mogen er geen openingen breder dan 2 mm ontstaan.

4.

Het volledige oppervlak beleggen met noraplan in banen/tegels of norament tegels. Bij plaatsing met
®
banenmateriaal incl. naadsnede te werk gaan volgens de leginstructies voor noraplan vloerbedekkingen (zie
www.nora.com).

5.

Banen voor de helft terugslaan; bij tegels de rijen naar wens vanuit het midden omklappen.

6.

Beschermfolie van de nora dryfix 750 verwijderen en tot op ca. 10 cm afsnijden, deze 10 cm omklappen en onder
de teruggeslagen vloerbedekking schuiven. Hierbij dient men ervoor te zorgen dat er geen vuildeeltjes op de
lijmlaag terechtkomen.
Tip: Beschermfolieresten niet in elkaar frommelen, maar op elkaar leggen en na afloop van het werk oprollen; zo
ontstaat er minder afval!

7.

De onderkant van de vloerbedekking stofzuigen en inschuiven/inleggen.

8.

Vloerbedekking vastdrukken en daarna met een wals worden aangewalst.

9.

Het resterende oppervlak op dezelfde manier behandelen, zoals beschreven bij de punten 5 - 8.

®

®

®

®

®

®

10. Oppervlakken die belegd zijn met nora dryfix 750, moeten worden gevoegd.
®
®
®
noraplan met nora lasdraad of met nora voegpasta
®
®
norament met nora voegpasta

* of vergelijkbaar product van een andere fabrikant
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