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De COM 1000 is een 400 cm. breed geweven tapijt. 
 
Voorbereiding 
 
Laat het tapijt 24 uur klimatiseren voor deze verlegd worden. Klimatiseren vind plaats 
als het tapijt is uitgelegd, niet als het nog is ingepakt. Stapel de rollen niet op voor de 
verlegging van het tapijt. Het tapijt heeft een textiele structuur en derhalve een 
minimum temperatuur van 18°C en een relatieve vochtgehalte van 65% nodig.  
 
 
Ondervloer 
 
De COM 1000 is te verleggen op een droge (max. 3% vocht gemeten met Carbiet 
meter) geheel vlakke, harde ( NEN 2741)  geschuurde cement dekvloer of een 
geschuurde droge anhydriet vloer. Deze vloer moet stof- en vetvrij zijn. Er mogen 
absoluut geen korrels onder het tapijt blijven liggen. 
De COM 1000 moet in direct contact op deze ondervloer worden gelijmd. 
Indien men de COM 1000 op een ander soort ondervloer wil toepassen, kan dit 
alleen in overleg en met bindend advies van marlin contract bv. 
Indien er sprake is van vloerverwarming, dient deze 48 uur voor installatie uit te zijn 
gezet en eerst weer 48 uur na installatie weer te worden aangezet. 
 
 
Informatie op het tapijt 
 
Op de rug van het tapijt zijn de pijlen met de productie richting aan te treffen en de 
productie datum. Tapijt altijd in dezelfde richting te verleggen. Verschillende 
productie data nooit te combineren in dezelfde ruimte of in overgangen naar andere 
ruimtes in  het zelfde project.  
Er kunnen van productie op productie verschillen zijn in kleur en structuur. 
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Verleggen van de COM 1000 
 
Tapijt in het algemeen in de richting van het licht te verleggen. Dat wil zeggen richting 
de ramen in de betreffende ruimtes. Zijkanten op dessin snijden, zowel in de lengte 
als in de breedte. Vermijdt kopse kanten in open ruimtes. 
 
Tapijt moet volgens “kano” methode worden gelegd. Tapijt voor aanvang uitlijnen 
voor juiste positionering ten opzichte van het gebouw en lijnen op de vloer aangeven. 
 
Het tapijt niet opspannen. Het tapijt is versterkt met glasvezels. Bij opspannen 
zouden de tapijt garens van de inslag garens af kunnen worden geschoven. 
Tapijt overlaps te snijden met een drukmes onder een kleine hoek. Onderste tapijt bij 
dit overlaps snijden als eerste leggen en de bovenliggende baan er dan naast 
leggen. 
 
Bij het verwerken van banen, buitenkant- tegen- buitenklant van de rol. Bij het 
doormidden snijden van rollen, binnenkant van tapijt niet tegen buitenkant van de rol 
aanleggen. 
 
Het tapijt moet worden verlegd met een dispersielijm geschikt voor extreem project 
gebruik met een antistatische werking. Let hierbij op gebruiksaanwijzingen fabrikant. 
Referentie: Uzin UZ 57 met kam B2. 
 
Direct na leggen in lengte en over dwars aanrollen. Dit na circa een half uur 
herhalen. 
 
Vraag demonstratie video aan bij marlin contract bv. 
 
Op trappen is de COM 1000 te gebruiken met een neusprofiel ronding gelijk aan die 
van een € 2 muntstuk.  
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Bescherming voor in gebruik name 
 
Bescherm het gelegde tapijt 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 het tapijt. Dit is te herstellen, maar voorkomen is beter. 
 
 
 
 
Belangrijk tijdens verleggen 
 
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 bv neemt geen 
verantwoordelijkheid voor het doorleggen bij zichtbare afwijkingen in het tapijt. 
 
Het tapijt kan door transport of opslag tijdelijk geplet zijn. Dit is inherent aan textiele 
vloerbedekking en verdwijnt na voldoende conditioneren.  
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