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informatie: installeren kamerbreed tapijt (NL) 

 
Hartelijk dank voor uw aankoop! Het juist leggen van tapijt zorgt voor een langere levensduur en 
optimaal gebruik. In deze handleiding vindt u algemene informatie, ten behoeve van de ervaren 
stoffeerder. Wij adviseren u dringend om altijd gebruik te maken van een erkend stoffeerder met de 
juiste kwalificaties en ervaring. 
 
VOORBEREIDING 
Voor en tijdens het leggen dient u rekening te houden met het volgende:  
 
Controleer het tapijt voorafgaand op eventuele (productie)fouten: kleur, constructie, patroon en 
geleverde afmeting. Tapijten met een defect dienen niet gelegd te worden; neem in plaats daarvan 
direct contact op. 
 
Controleer of de ondervloer geschikt is voor het leggen van tapijt. Maak de ondervloer grondig 
schoon en verwijder alle bestaande vloerdelen. De ondervloer dient schoon, droog en vlak te zijn; vul 
gaten en verwijder bobbels. Zorg ervoor dat nieuwe betonnen vloeren voldoende uitgehard en 
gedroogd zijn. Let op: het aangezicht van uw tapijt wordt grotendeels bepaald door de conditie van 
de ondervloer.  
 
Pak het tapijt minimaal 24 uur van te voren uit en zorg ervoor dat het kan acclimatiseren. De ideale 
legtemperatuur is 18ºC bij een luchtvochtigheid van maximaal 65%; zorg ervoor dat de temperatuur 
van de ondervloer minimaal 15ºC is. Het klimaat in de ruimte moet drie dagen voorafgaand en 
minimaal zeven dagen na het leggen aan deze voorwaarden voldoen.   
 
Bij gebruik van vloerverwarming: zet het systeem 48 uur van te voren uit. De temperatuur van het 
vloeroppervlak mag 28ºC niet overstijgen. 
 
Ondertapijt zorgt voor een langere levensduur van het tapijt en draagt bij aan het gevoel van comfort 
en luxe. Gebruik ondertapijt voor extra (geluids)isolatie en betere demping. Ondertapijt wordt niet 
aanbevolen bij tapijten op Gelbac® backing. 
 
INSTALLATIE  
Wij adviseren u gebruik te maken van een erkend stoffeerder. De aanbevolen legmethoden voor tapijt 
zijn als volgt:  
 
Spannen: het installeren en fixeren van tapijt met behulp van zogenaamde spanlatten. Aanbevolen 
installatiemethode voor tapijten op Actionbac® in residentiele omgevingen. Het spannen van tapijt 
zorgt voor een hoger comfort en betere geluids- en warmte-isolatie. Daarnaast verlengt het vaak de 
levensduur van het tapijt. Waar de spanmethode niet gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in het geval 
van vloerverwarming of bij een bijzondere vorm van de ruimte, wordt verlijmen op ondertapijt 
aangeraden. 
 
De spanmethode kan op alle ondervloeren worden toegepast. De spanlatten worden verspijkerd of 
verlijmd aan de ondervloer. Tussen de spanlatten wordt het ondertapijt (bv. Edel Group Under Cover) 
gefixeerd op de ondervloer, altijd haaks op de legrichting van het tapijt. Het tapijt wordt daarna op 
het ondertapijt gelegd en gespannen met een kamerbreed- of kniespanner. Indien de ruimte groter is 
dan de tapijtbanen dient er een naad gemaakt te worden met behulp van een dunne lasband.   
 
Verlijmen op ondertapijt: het leggen van ondertapijt op de ondervloer en het daarop volledig 
verlijmen van het tapijt. Het ondertapijt dient haaks gelegd te worden op het tapijt. Maak altijd 
gebruik van een geschikte lijm op waterbasis (EC-1 gecertificeerd). Let op: dimensionele stabiliteit van 
het tapijt kan niet worden gegarandeerd bij deze installatiemethode.  
 
Verlijmen op ondervloer: het verlijmen van het tapijt op de ondervloer. Aanbevolen voor tapijt op 
Gelbac®. Voor tapijten op Gelbac® in residentiele omgevingen <25m2 is het voldoende om het tapijt 
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rondom min. 10 cm te verlijmen; bij projectgebruik en grotere ruimten altijd volledig verlijmen. Maak 
altijd gebruik van een geschikte lijm op waterbasis (EC-1 gecertificeerd).  
 
De lijm dient gelijkmatig met een lijmkam op de ondergrond aangebracht te worden. Leg het tapijt en 
ga met een tapijtwals over het gehele tapijt om ervoor te zorgen dat overal een goede hechting 
tussen de lijm en het tapijt ontstaat. Na ca. 30 minuten nogmaals herhalen.  
 
Let op: om blijvende indrukkingen, verschuivingen en beschadigingen aan naden te voorkomen is het 
belangrijk om de eerste 24 uur na het leggen, het tapijt niet direct te belasten. Meubels en 
bijvoorbeeld stucloper (bij verdere verbouwing) kunnen pas na volledig drogen van de lijm geplaatst 
worden.   
 
LEGINSTRUCTIES  
Legrichting: in de regel kijkt men vanaf de deur (of waar men de ruimte in komt) in de pool. Zorg 
ervoor dat bij verwerking van meerdere tapijtbanen de rol- en productienummers overeenkomen en 
dat de vleug in dezelfde richting ligt.  
 
Naden: Onregelmatigheden, kleurafwijkingen en uitstaande polen kunnen voorkomen; snijd daarom 
altijd de productiekanten van het tapijt af. De kanten dienen over elkaar gelegd en tegelijk 
doorgesneden te worden; tapijten met een patroon en recht getufte lussenpolen moeten afzonderlijk 
worden gesneden. Zorg ervoor dat bij meerdere tapijtbanen altijd productiekant aan productiekant 
wordt gelegd in verband met kleurverloop.   
 
Het maken van naden gebeurt door het naast elkaar uitleggen van de verschillende tapijtbanen. 
Afhankelijk van de tapijtconstructie wordt de naad door middel van een enkele of dubbele snede 
gemaakt. Bij korte gesneden polen en lussenpolen zonder duidelijke rechte lijn worden de tapijtbanen 
ca. 3-5 cm over elkaar heen gelegd en met behulp van een tapijtmes (trapezium of haak mes) tegelijk 
doorgesneden. Recht getufte lussenpolen mogen niet tegelijk doorgesneden worden. Deze moeten 
met behulp van een tapijt randsnijder tussen de lussenpolen door, doorgesneden worden. Snijd beide 
tapijtbanen apart en leg ze aan elkaar. Gebruik een poolschaar om doorgesneden lussen af te knippen. 
Span het tapijt naar tevredenheid alvorens het definitief te installeren.    
 
Bij tapijten met een patroon dient er rekening te worden gehouden met het rapport. De kanten zijn 
apart van elkaar te snijden, aan het einde van het patroon en met behulp van een liniaal en een 
randsnijder. De banen worden volgens het patroon aan elkaar gelegd waarbij vanuit het midden van 
de ruimte wordt gewerkt. Kleine afwijkingen in het patroon zijn onvermijdbaar en te tolereren. Bij een 
maximale afwijking van 0,35% (3,5 cm bij een baanlengte van 10 m; in de breedte maximaal 4 cm bij 4 
m breed) is het mogelijk om meerdere banen aan elkaar te leggen zonder verloop. Maak gebruik van 
een naad-trekspanner om dergelijke afwijkingen tijdens het leggen op te heffen. Gebruik een 
tapijtwals na het spannen om de banen volledig te walsen voordat verder wordt gegaan met het 
leggen van de andere banen.     
 
OVERIG 
Bij gebruik van stoelen met wieltjes: gebruik geen ondertapijt of maak gebruik van beschermende 
vloermatten.  
 
NA DE INSTALLATIE 
In de eerste periode na het installeren van het tapijt is het volgende wellicht merkbaar:  
pillen/pluizen: losraken van overtollig vezelmateriaal uit de garens is normaal en wordt minder door 
regelmatig stofzuigen.  
uitlopende polen: wanneer een pool boven het tapijt uitsteekt kunt u deze eenvoudig afknippen. Let 
op: trek deze er nooit uit!  
shading/poolomloop: een optisch effect van ‘schijnvlekken’ doordat de polen niet allemaal in 
dezelfde richting liggen. Dit is geen productiefout, maar een eigenschap van het tapijt.  
plooien: wanneer rimpels in het tapijt ontstaan, dient u contact op te nemen met de stoffeerder. Het 
kan nodig zijn het tapijt opnieuw te spannen of te verlijmen.  
 


