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Installatie voorschrift 

Tapijttegels 

Algemeen 
 
 
 

Van toepassing op tapijttegels met bitumen of pvc rug afwerking. 
 
 
Voorbereiding 
 
Laat de tapijt tegels 24 uur uit de doos conditioneren voor deze verlegd kunnen 
worden. 
 
De tegels hebben een textiele structuur en derhalve een minimum werkruimte 
temperatuur van 18 °C en een relatief vochtgehalte van 65% nodig. 
 
Controleer voor installatie of de juiste tegels zijn geleverd. Let hierbij op de 
kwaliteit/dessin naam, kleur, productienummers en afmeting. Leg verschillende 
productienummers niet in dezelfde ruimte. 
 
Ondervloer 
 
Tapijttegels zijn te verleggen op een droge (max. 3% vocht bij zandcement en max. 
1% bij anhydriet vloeren, gemeten met calcium carbid meting) vlakke geschuurde 
cement dekvloer of een geschuurde droge anhydriet vloer. Er kan voorafgaand een 
carbid meting een inschatting worden gemaakt van het vochtgehalte in de vloer met 
behulp van een professionele diëlektrische vochtmeter (met een bol die contact met 
de vloer maakt) die geschikt is voor zandcement en anhydriet vloeren. 
 
De ondervloer(en) dienen schoon, vetvrij, schadevrij, druk- en trekvast, voldoende 
vlak en blijvend scheurvrij en droog te zijn zoals gesteld in DIN 18365.  
De dekvloeren dienen tevens te voldoen aan de eisen gesteld in NEN 2741 en CUR-
aanbevelingen. 
De vloer dient geëgaliseerd te worden indien de vloer niet voldoende vlak is. 
 
Bij verwarming in de vloer 
 
Voor installatie dient alle verwarming in de vloer 48 uur uitgeschakeld te zijn geweest 
en dient het opstook- en afkoelprotocol te zijn gevolgd. Dit protocol dient ook weer 
gevolgd te worden bij het herstarten 48 uur na de werkzaamheden of wanneer het 
systeem langere tijd uit heeft gestaan. 
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Informatie op de tegels 
 
Op de achterkant van de tegels zijn de pijlen aan te treffen van de productie richting. 
Dit is ook een hulpmiddel bij het bepalen van de installatie richting. 
Op de rug van de tegels is tevens de productie datum of nummer aan te treffen. 
Zonder expliciete instructies van Marlin Contract nooit verschillende productie 
nummers in 1 ruimte combineren. Er kunnen van productie op productie verschillen 
zijn in kleur en structuur. 
 
Installeren van de tegels 
 
Tapijt in het algemeen in de richting van het licht verleggen. Dat wil zeggen richting 
(zie productiepijlen) de ramen met het meeste strijklicht. 
Start met het verleggen op een centraal punt in een ruimte. Maak lijnen op de 
ondergrond middels een grafietlijn voor het aanhouden van de juiste verlegging van 
de tegels onderling. 
Voor een goede afwerking bij de plinten moet de gesneden zijde van de tegel naar 
de muurzijde/plintzijde worden gelegd. 
Op trappen zijn de tegels toe te passen bij gebruik van geschikte trapneus profielen. 
Zorg ervoor dat de tegels goed tegen elkaar aan liggen, zodat men niet tussen de 
tegels kan kijken. Losse naden maken het mogelijk dat de tegels gaan schuiven en 
de installatie er op den duur slechter uit gaan zien of dat de tegels gaan vervormen 
door ongelijkmatige druk. 
 
Tapijttegels met een bitumen rug zijn te verleggen met een antislip lijm als Unipro U-
2100 L of vergelijkbare lijm.  
Tapijttegels met een PVC rug zijn te verleggen met een antislip lijm als Unipro U-
1000 of vergelijkbare lijm.  
Volg altijd de gebruiksaanwijzingen van de desbetreffende fabrikant. 
 
Belangrijk tijdens installatie 
 
Voor elke installatie geldt een maximale installatie van 100 m² om de installatie te 
beoordelen. Indien een betrokken partij enige afwijking ziet ten opzichte van de 
originele specificatie of een productiefout waarneemt, dient vóór verder installatie 
marlin contract te worden geïnformeerd. Marlin contract B.V. neemt geen 
verantwoordelijkheid voor het doorleggen bij zichtbare afwijkingen in de tegels. 
 
De tapijt tegels kunnen door stapelen tijdens transport of opslag tijdelijk geplet zijn. 
Dit is inherent aan textiele vloerbedekking en verdwijnt na voldoende conditioneren.  
 
Bescherming voor in gebruik name 
 
Bescherm de gelegde tegels tijdens de bouw tegen vervuiling en vocht. Met name 
kalk/gips dat tijdens de bouw nog vrijkomt kan een versluiering geven van de kleur 
van de tegels. Dit is vaak te herstellen, maar voorkomen is beter. 
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Installatie richting per dessin 
 
De meest gebruikte legrichtingen zijn: 
 

1. In 1 richting ofwel “monoliet”. 
2. Verticaal halfsteens. 
3. Horizontaal halfsteens. 
4. Random, in geen systematisch verband. 
5. Om-en-om ofwel “checkerboard”. 

 
Let op! 
Per project/dessin/afmeting specifieke legrichting op te vragen bij Marlin Contract 
B.V. Het kan zijn dat de juiste installatierichting niet in dit voorschrift is vermeld. 
Verschillende dessins hebben verschillende mogelijke installatierichtingen. 
Vraag ons naar de juiste legrichting voor het dessin dat u installeert. 

 
Algemeen 
 
Bij het niet opvolgen van de installatie instructies en het niet juist toepassen van een 
professionele installatie vervalt de garantie van Marlin Contract B.V.en/of haar 
leveranciers. Marlin Contract B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de 
gevolgen van inferieure installatie en/of van het niet navolgen van de installatie 
instructies of instructies van de desbetreffende fabrikant. De algemene 
verkoopvoorwaarden van Marlin Contract B.V. zijn van toepassing op al onze 
leveringen en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel centraal Gelderland onder 
nummer 09167938. 
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