Algemene opmerkingen over het leggen van nora®
vloerbedekkingen, trapvormen en toebehoren
De basis voor het leggen van een vloerbedekking zijn de nationale standaards. Verder moeten de aanwijzingen van de fabrikanten van de materialen en lijmen die voor de voorbereiding van de ondergrond gebruikt zijn, in acht worden genomen.
De volgende aanwijzingen zijn productspecifiek en gebaseerd op onze ervaringen en tests. In geval van twijfel raden wij u
aan zelf lijmtests uit te voeren. Wij hebben geen invloed op de correcte verwerking van de materialen en kunnen daarom geen
garantie bieden op de verwerkingsresultaten.
Garantie en aansprakelijkheid zijn uitsluitend gebaseerd op onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
Lees ook de onderstaande aanwijzingen voordat u nora ® vloerbedekkingen, trapvormen en toebehoren gaat leggen.

A. De ondergrond
Geschikte ondergronden zijn zandcement, gietbeton, spaanplaat, multiplex enz.
De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van de nationale standaards rm.b.t. de gereedheid voor installatie.
Verhoogde vloerelementen, spaanplaten, multiplex enz. moeten op de zelfde hoogte geïnstalleerd zijn. In het geval van
renovatie moeten de elementen waar nodig opnieuw worden uitgelijnd.
De voorbereiding van de ondergrond moet voldoen aan de nationale standaards en de aanwijzingen van de fabrikanten van
de ondergrondvoorbereidingsmaterialen.
De ondergrond moet altijd worden geëgaliseerd voordat noraplan® wordt gelegd.
Spanningsarme egaliseermassa’s kunnen een verminderd absorptievermogen hebben. Hiermee dient men bij het gebruik van
dispersielijm rekening te houden door de inlegtijd aan te passen, omdat het water in de dispersielijm grotendeels door de lucht
moet worden geabsorbeerd. Niet-absorberende ondergronden moeten minstens 3 mm dik worden geëgaliseerd; voor het
egaliseren adviseren wij het gebruik van een rakel.
Men dient in de handel verkrijgbare egaliseermassa te gebruiken die geschikt zijn voor belasting door zwenkwielen. Als de
vloer zal worden belast door zware voertuigen (vorkheftrucks enz.), moet de ondergrond worden geëgaliseerd met een
hoogbelastbare egaliseermassa, bijv. op polyurethaanbasis.
Tijdens het leggen en de verlijming moet de temperatuur van de ondergrond minstens 15 °C bedragen. Zorg ervoor dat
ondergrond van nora® vloerbedekkingen, trapvormen en toebehoren de juiste temperatuur heeft. Vooral ‘s winters moet het
materiaal enkele dagen op de legtemperatuur worden opgeslagen.

B. Materiaalcontrole
De kleur en de charge-identiteit (controlenummer op het verpakkings etiket) van de vloerbedekking moeten worden gecontroleerd. Beperkt elektrisch geleidende of elektrisch geleidende norament ® en noraplan® vloerbedekkingen hebben de aanduiding “ed” of “ec” op hun achterzijde.
Claims m.b.t. defecten of materiaalvervangingen zijn alleen mogelijk wanneer de goederen nog nietzijn geïnstalleerd. Bijkomende kosten worden niet vergoed.

C. Na het leggen
Zand, steentjes, spanen en scherpe voorwerpen kunnen elastische vloerbedekkingen onherstelbaar beschadigen. Daarom is
het belangrijk dat de gelegde nora® vloerbedekking tijdens de bouwfase wordt afgedekt met een geschikt materiaal dat
opnieuw kan worden gebruikt. Het afdekken van unikleurige nora® vloerbedekking is tijdens de bouwfase strikt noodzakelijk.

D. Overig
norament ® en noraplan® vloerbedekkingen hebben pijlmarkeringen op hun achterzijde. Tegels en banen moeten altijd zodanig
worden gelegd dat de pijlen in dezelfde richting wijzen.
Bureaustoelen met zwenkwielen moeten worden voorzien van zachte grijze wieltjes (type W). Als de vloerbedekking zal
worden belast door voorwerpen met zwenkwielen, moeten de zandcementvloer en de gebruikte hulpstoffen
(bijv. egaliseermassa, lijm) geschikt zijn voor belasting door zwenkwielen.
Als de nora® vloerbedekking wordt gelegd op vloeren met vloerverwarming, moeten de desbetreffende nationale standaards
in acht worden genomen. Bovendien moeten voor de voorbereiding van de ondergrond materialen worden gebruikt die de
juiste temperatuurbestendigheid hebben.
De aanwijzingen en instructies van de fabrikant van de ondergrondvoorbereidingsmaterialen moeten strikt worden nageleefd.
Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant en vraag hem te bevestigen dat het desbetreffende materiaal geschikt is
voor een specifieke ondergrond.
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