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NOTA BENE: Pro maximální užívání podlahy, musí být tento návod na pokládku pečlivě dodržován, aby byla zaručena
shoda. V opačném případě společnost Tarkett Sports neodpovídá za způsobené škody. Jakékoliv použití výrobku k jiným
účelům než je stanoveno v podmínkách použití by mělo být konzultováno společností Tarkett k předchozímu schválení.
Pokud potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne příslušné informace.

VÝBĚR ZPŮSOBU POKLÁDKY

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Podklad musí být suchý, hladký, čistý, pevný a bez prasklin.
Podklady sportovních podlah: nerovnosti nesmí přesahovat 6mm
na rovné lati dlouhé 3 metry. Vlhkost se postupuje buď podle DIN
18 356, která uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v %
CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje měření vlhkosti
gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních.
Omnisports REFERENCE, Omnisports EXCEL a Omnisports PUREPLAY jsou
speciálně navrženy tak, aby byly "volně položené" (98% bez lepidla). To je
možné, protože netkané jádro ze skleněných vláken dává těmto výrobkům
vynikající rozměrovou stabilitu.

Omnisports role musí být
skladovány vodorovně, na
plochém, suchém a rovném
povrchu. Nemohou být
navzájem stohovány.

Podklad musí být suchý, hladký, čistý, pevný a bez prasklin. Jeli podklad příliš pórovitý, musí být penetrován potěrem z epoxidové
pryskyřice.
Nad 2% vlhkosti (metoda CM) nebo v případě
stoupající vlhkosti, je pro vodotěsnost nutný potěr z
epoxidové pryskyřice (nebo ekvivalentu) před
samonivelační stěrkou.

Teplota na úrovni podkladu musí být minimálně 12°C a
teplota v místnosti min. 15°C.
Označte středovou osu haly / tělocvičny na podlaze
Umístěte role na tuto středovou čáru podle rozvržení (1-2-3-4 ...)
Začněte od středu středové čáry, odvíjejte role směrem k zadní
části arény / tělocvičny
Rozbalte role střídavým směrem (s výjimkou dřevěných vzorů)
a položte pásy hranami k sobě. Je-li to nutné, zkraťte okraje
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Nechte Omnisports nejméně 24 hodin odpočinout před
svařováním rolí a poté přemístěte role k sobě na sraz. Během této
doby musí být hala / tělocvična udržována v teplotním rozsahu
specifikovaném výše. Relativní vlhkost vzduchu musí být mezi 35
a 65%, to znamená, že větrání nebo vytápění v chladných
sezónách musí trvale pracovat.

V případě pochybností nebo dotazů, kontaktujte prosím obchodního zástupce Tarkett pro doplňující informace.

RŮZNÉ DRUHY INSTALACE
Instalace metodou GreenLay
Pásy jsou připevněny k podkladu oboustrannou lepicí páskou – Tarkotape č. 1551085 (1 role = 152mm šířka x 32bm, (1 karton po 12 rolích =
384 bm). Hlavním účelem oboustranné pásky je držet okraj na místě při svařování a zabránit tomu, aby se horký vzduch dostal pod
podlahovou krytinu. Oboustranné pásky je třeba opatrně aplikovat, aby nedošlo k deformaci podlahové krytiny.
Po pokládce všech pásů (s výjimkou centrálního spoje haly) přímo na podklad je nutno podlepit vnější okraje (po okrajích tělocvičny) takto:
100 cm² na metr. Dále musíte podlepit centrální spoj (25 cm z každé straně). Pokud instalujete dvě nebo tři barvy v jedné hale, musíte
spoje podlepit.
Lepidlo nanášejte v šířce 18-20 cm (šířka špachtle) i u okrajů dveří. Nezapomeňte, že podklad musí být čistý, bez prachu a bez olejových
skvrn.

Směr pokládky
Oboustranná
lepicí páska

100cm²
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Doporučujeme dvousložkové epoxidové lepidlo, lepidlo GreenLay, referenční složka A 1551057 složka B 1551058 - množství, které se aplikuje
tenkou ozubenou špachtlí je mezi 300 a 350 gr / m2. Pro správnou instalaci je třeba pečlivě dodržovat doporučení výrobce, zejména dobu čekání
před položením podlahové krytiny. Poté je nutno odstranit vzduchové bubliny, které se mohou nacházet mezi podlahou a podkladem.
V některých případech je možné také lepení na šířku. V případě dotazů se obraťte na obchodního zástupce.

LEPENÁ INSTALACE
Podklad musí být čistý, suchý, hladký, bez trhlin, odolný proti tlaku a bez jakéhokoliv materiálu, který by mohl zabránit dob rému přilnutí.
Srolujte polovinu pásů do poloviny tělocvičny. Vyhněte se přesunutí pásů z původních pozic. Lepidlo naneste na nekrytou polovinu
podkladu, začněte středovými pásy a pokračujte směrem ven. Přilepte současně dva nebo tři pásy. Naneste lepidlo na podlahu v
rovnoměrných vrstvách. Abyste zajistili správné přemístění lepidla na zadní stranu podlahové krytiny, nikdy nelepte příliš velký prosto r. U
normální absorpční podložky je spotřeba lepidla asi 300 g / m2 s tenkou ozubenou špachtlí. Pokládající pás položte na podlahu po uplynutí
doby odvětrání, kterou určil výrobce lepidla. Poté odstraňte vzduchové bubliny, které se mohou nacházet mezi pásem Omnisportu a
podlahou pomocí válce o hmotnosti 50 kg.
Upozornění: Lepte pouze na vhodné povrchy – s ohledem na čas zasychání – aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu spojení
To umožní, aby se lepidlo perfektně přeneslo na podlahovou krytinu.
Během úplného schnutí lepidla (72 hodin) nevystavujte podlahu těžkému zatížení.

V případě pochybností nebo dotazů, kontaktujte prosím obchodního zástupce Tarkett pro doplňující informace.

Instalace na Tarkolay
Tento druh instalace se týká podkladů, kde vlhkost nepřesahuje 10%.
Podklad musí být pečlivě zametán a odstraněny zbytky nečistot. Rolujte Tarkolay ve stejném směru jako Omnisports na čisté
podložce se svorkami na podložce a zarovnejte okraje pásů k okraji. V případě, že spojujete dvě zkrácené role, nezapomeňte
podlepit spoj pomocí jednostranné pásky.
Po okrajích tělocvičny nechte 5 mm větrací spáru.
Tarkolay se přilepí přímo na podklad po okrajích tělocvičny, plocha pro lepení musí být 100 cm2 na metr, doporučujeme pro tuto
konkrétní operaci: GreenLay Glue. Lepidlo nanášejte ve vrstvě 300 a 350 g / m2 ozubenou špachtlí (TKB A4). Nanášejte lepidlo také v
šířce 18-20 cm (šířka špachtle) u okrajů dveří. Odstraňte vzduchové bubliny mezi podložkou a podlahou, nejprve pomocí lisovacího
nástroje a pak 50 kg válce. Dodržujte prosím doporučení výrobce. Spoje pásů Omnisports REFERENCE nebo EXCEL nesmí být na
horní části spojů Tarkolay; Doporučuje se vzdálenost 50 cm.
Rozbalte role střídavým směrem (s výjimkou dřevěných vzorů) položte pásy 1 cm od sebe až do konce 24 hodinové aklimatizace. Je-li
to nutné, zkraťte okraje. Nechte Omnisports nejméně 24 hodin aklimatizovat (bez těžkého zatížení), než umístíte role hranami k sobě a
začnete řezat a lepit.
Připravte instalaci stejným způsobem, jak je doporučeno v odstavci "lepené pokládky". Existuje však významný rozdíl mezi jedn otlivými
metodami; pro lepení Omnisports REFERENCE, EXCEL & PUREPLAY na Tarkolay byste měli vzít v úvahu míru vlhkosti podkladu:
Pokud je obsah vlhkosti nižší než 7%: Omnisports by měl být podle doporučení výrobce přilepený technickým akrylovým lepidlem
(specifikace pro PVC na PVC). Množství naneseného lepidla by mělo být 200 g / m² v tenké vrstvě pomocí špachtle (TKB A4).
Pokud je vlhkost podkladu nižší než 10% a vyšší než 7%: Omnisports se musí lepit pomocí lepidla GreenLay, spotřeba 300-350gr na
m2, nanášení tenkou ozubenou špachtlí (TKB A2).

SVAŘOVÁNÍ OMNISPORTS REFERENCE, EXCEL & PUREPLAY (SPOLEČNÉ PRO TYTO TŘI DRUHY INSTALACE)
Frézování – drážkování
Tato operace by se měla provádět pomocí elektrického nástroje se zakřivenou čepelí, jak je zobrazeno, svařovací šňůra o průměru 5 mm
musí mít šířku frézování 4,3 mm a maximální hloubku 2,5 mm.

Svařování
Pro tento účel doporučujeme použít svařovací automat, který má větší výkon
a zajištuje pravidelné a profesionální sváry.
Před začátkem svařování Omnisportu vyzkoušejte na části výrobku, zdali je
teplota a rychlost ideální pro svařování.
Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme nastavit teplotu
a 450 ° C, 2m / min.

V případě pochybností nebo dotazů, kontaktujte prosím obchodního zástupce Tarkett pro doplňující informace.

Odříznutí přebytku svaru

1. Svár je horký. (malá vypouklina
indikuje správnou teplotu svařovací
šnůry).

První seříznutí před vychladnutím

Druhé seříznutí po vychladnutí

Nástroje pro ořezávání: Seřezávací nůž Mozart, nebo nůž půlměsíc a sáňky.

Vytvoření sportovišť - lajnování
1 .Trvalé lajnování:
Kipp – Indoor paint 2K - www.kipp-markierungen.de
Conipur 45 – BASF AG– tel:+41 58 958 22 44 –www.conica.com
Při lajnování dodržujte pokyny výrobce.
Ostatní lajnování mohou být také kompatibilní s Omnisports.
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se prosím na technickou podporu.
2. Dočasné lajnování:
Výrobce těchto pásek je 3M – katalogové číslo 471 – šíře 5cm
www.3M.com
Při instalaci dodržujte pokyny výrobce.

V případě pochybností nebo dotazů, kontaktujte prosím obchodního zástupce Tarkett pro doplňující informace.

