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Installatie en onderhoud tapijt



Voorbereiding

Controle
Controleer vooraf of het tapijt de juiste kleur en afmeting heeft en of de verfbad/garennummers overeen- 
komen (deze nummers staan op de orderbevestiging en factuur). Controleer verder of er sprake is van 
visuele gebreken. Wanneer het tapijt een defect vertoond mag het niet worden verwerkt. 

Basisvloer
De basisvloer dient vooraf geheel droog en schoon te zijn. Een eventueel oude lijmlaag dient te worden 
verwijderd. Controleer verder of er geen ongelijkheden en/of beschadigingen zichtbaar zijn. 

Vloerverwarming
Schakel de vloerverwarming 2 dagen voor aanvang van het stofferen volledig uit.  
Let op: de kamertemperatuur mag bij stoffering niet onder de 17⁰ Celsius komen.

Stookprotocol
U mag de vloerverwarming 24uur na het leggen van het tapijt weer inschakelen. De eerste dag dat u 
de vloerverwarming inschakelt dient u een leidingtemperatuur van 20⁰ Celsius in te stellen (dit is de 
instroomtemperatuur van het water in de leidingen). Na 24uur mag u de leidingtemperatuur met 5⁰ Celsius  
per dag verhogen tot een maximum van 44⁰ Celsius. Let op dat de vloertemperatuur maximaal 28⁰ Celsius  
mag worden, controleer vooraf bij welke leidingtemperatuur u dit bereikt.
Laat de vloerverwarming gedurende 48uur op het maximum staan. Voor het tapijt is het beter om 
temperatuurschommelingen te voorkomen, laat daarom gedurende het stookseizoen de verwarming op  
een vaste behagelijke temperatuur staan.

Belangrijk: vloerverwarming systemen die voor 1990 geïnstalleerd zijn kunnen over het algemeen niet op 
temperatuur worden ingesteld en geven hierdoor vaak teveel warmte af. Deze systemen zijn dan ook niet 
geschikt. 
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Installatie

Ondertapijt
Afhankelijk van het poolmateriaal, structuur en gebruik dient u gebruik te maken van stevig/verend ondertapijt. 
Laat u zich adviseren door uw dealer.

Meerdere banen
Wanneer er meerdere banen in de ruimte moet worden geplaatst dient er een naad te worden gemaakt.  
Het correct maken van een naad is afhankelijk van het type tapijt en garen en of er sprake is van stukverf  
of solution dyed. Laat u zich informeren door uw dealer. 

Gebruik van zwenkwielen
Wanneer tapijt geschikt is voor belasting met zwenkwielen wordt dit aangegeven middels een zwenkwiel-
symbool. Bij zwenkwielen en ander rollend materiaal mag enkel rechtstreekse verlijming op de basisvloer 
worden toegepast. Hierbij mag geen zachte tussenvloer, bijvoorbeeld: ondertapijt en/of zachtbord platen, 
worden gebruikt. 

Verlijming op zachtbordplaten 
Indien er gebruik wordt gemaakt van zachtbordplaten dienen deze platen verlijmd te worden aan de basisvloer en 
het tapijt vervolgens te verlijmen op de platen. Let hierbij op dat wanneer er sprake is van een korte poolstructuur 
zullen deze zich minder makkelijk herstellen wanneer deze worden belast (bijvoorbeeld door meubilair).

Trap
Wanneer tapijt geschikt is voor stoffering op een trap is dit aangegeven middels een trapsymbool. Tapijt op 
de trap dient altijd te worden geplaatst op verend ondertapijt en zijn voorzien van afgeronde hoeken. Houdt u 
daarnaast rekening met het eventueel openstaan van de polen wanneer het tapijt wordt omgebogen waardoor 
de onderlaag zichtbaar kan zijn.

Tapijt kan op de volgende wijze worden geïnstalleerd:

Spannen 
Voor een lange levensduur en optimaal behoud van uw tapijt heeft het spannen op spanlatten en ondertapijt 
de voorkeur. Deze methode zorgt voor een optimale veerkracht van het tapijt,  zeer goede geluidsdemping en 
draagt bij aan de warmte-isolatie. Daarnaast heeft het spannen als voordeel dat tapijt kan worden losgehaald 
en mee kan verhuizen. Gezien de hoge isolatiewaarde is deze methode minder geschikt voor vloerverwarming. 
De spanlatten worden middels kleine spijkertjes c.a. een centimeter  afstand van de plinten aan de basisvloer 
vastgenageld. Hierna wordt het ondertapijt geplaatst en kan vervolgens het tapijt worden uitgerold. Wanneer er 
sprake is van meerdere banen tapijt, moeten deze middels lasband aan elkaar worden vastgemaakt. Het tapijt 
kan vervolgens middels een kniespanner op de latten worden gespannen. 

In geval van leidingen onder de vloer mogen spanlatten niet gespijkerd worden maar dienen deze te worden verlijmd.



Verlijmen op ondertapijt
Verlijmen op ondertapijt zorgt voor een goede geluidsdemping en draagt bij aan de warmte-isolatie en de 
levensduur van het tapijt. Een nadeel is dat het tapijt niet kan worden losgehaald van het ondertapijt en kan 
meeverhuizen. Gezien de hoge isolatiewaarde is deze methode minder geschikt voor vloerverwarming. Het 
ondertapijt dient te worden gefixeerd aan de basisvloer waarna het tapijt over de ondervloer kan worden 
uitgerold. Het tapijt dient met daarvoor geschikte tapijtlijm te worden verlijmd aan de ondervloer. 

Verlijmen op de basisvloer 
Verlijmen op de basisvloer is geschikt voor vloerverwarming en geeft een goede warmte doorlating. Door een 
rechtstreekse verlijming zonder ondertapijt is de kans aanwezig dat het tapijt eerder slijtage zal vertonen.  
Het tapijt dient met daarvoor geschikte tapijtlijm te worden verlijmd aan de ondervloer. Wanneer er niet meer 
dan één baan hoeft te worden geplaatst kan het tapijt rond worden verlijmd.

Na installatie

Na het stofferen dient het tapijt grondig te worden gezogen om overtollig poolmateriaal te verwijderen en 
eventueel platliggende polen omhoog te zuigen. Een eventueel uitstekend pooltje kan middels een poolschaar 
worden bijgeknipt. Belast het tapijt gedurende 24 uur na installatie zo min mogelijk zodat de poolstructuur  
zich goed kan herstellen.  

Onderhoud 
Tapijt dient voor optimaal behoudt dagelijks te worden gestofzuigd. Hiermee krijgt ingelopen vuil zo min 
mogelijk kans zich op te hopen in het tapijt. Tevens zorgt het ervoor dat de polen weer kunnen herstellen.  
Het verdiend aanbeveling om bij de entree gebruik te maken van een goede Ambiant entreemat zodat  
vuilinloop wordt gereduceerd. 

Rollend meubilair dient te zijn voorzien van harde wielen. Verder verdient het aanbeveling om onder meubilair 
harde metalen meubel-glijders voor tapijt te gebruiken. Onder een bureaustoel adviseren wij om gebruik te 
maken van een beschermende plaat. 

Vlekken
Voor vlekken adviseren wij u gebruik te maken van de vlekkenwijzer van James (www.james.eu)
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