RULO DÖŞEME BİLGİLERİ
GENEL
2tec2 zemin kaplamaları profesyonel bir zemin kaplama uzmanı tarafından aşağıdaki
koşullarda yapılmalarıdır.
Bu kurallara uyulmaması Garanti yi geçersiz kılacaktır.
Üretici Le Tissage D'Arcade tarafından verilen tüm garantiler Genel Şart ve Koşullara
uyulması halinde geçerli olur.
DEPOLAMA VE SAKLAMA
2tec2 RULOLARI 15°C ila 30°C sıcaklıkta orijinal paletinin üzerinde veya düzgün bir zemin
üzerinde kendi orijinal paketlerinde muhafaza edilmelidir, Üzerlerine ağır malzemeler
koyulmamalıdır.
.
Defolu ürünlerde döşendikten sonra değişim talep edilemez; defolar varsa Genel Şart ve
Koşullarımız kapsamında döşenmeden önce bildirilmelidir.
ZEMİN HAZIRLAMAK VE SEVİYE ŞAPI
Zemin düzgün çatlaksız tümseksiz kuru olmalı ve üzerinde pislik, toz, yağ bulunmamalıdır
Varsa Önceki zemin kaplaması sökülmeli yapışkan artıkları dikkatlice temizlenmeli, ve
zeminin bozulan bölümleri ve varsa çukurlar onarılmalı zemin düzgün hale getirilmelidir.
Zemin astarlanmalı ve seviye şapı yapılmalıdır. bu işlemler zemin türüne göre değişken
olduğu için (beton‐anhidrit‐ahşap vs.) seviye işleminde aynı üreticinin malzemelerinin
kullanılması ve onların talimatlarına uyulması önerilir,.
Yapıştırıcı sürülmeden ve rulolar döşenmeden önce ; seviye işlemi yapılmış zemin kuru
zımparalanmış ve tozsuz (tercihen elektrikli süpürge ile süpürülmüş) olmalıdır.
DÖŞEME
1. İklimlendirme
Rulolar döşeneceği mekana döşenmeden 24 saat önce açılarak yayılmalıdır. Zemin ısısı en
düşük 15°C oda ısısı da 18°C ile 25°C derece arasında olmalıdır. Nem 55% ‐ 75%. aralığında
olmalıdır
Ruloları her rulonun üzerinde belirtilen yükselen numaralara göre yayınız üzerlerinde
başka bir talimat olmadıkça Ruloları aynı yönde koyunuz ruloların arkalarındaki oklara
bakınız
2. Kesme
Rulolar her zaman yapıştırıcı sürülmeden önce kesilmelidir. Rulolar her zaman mutlaka
üst üste bindirilmeli şekil veya desene göre ayarlanıp ikisi birden üst üste kesilmelidir
(lütfen videoyu izleyiniz ) https://www.youtube.com/watch?v=fPlYhwMU_20 rulo montaj

Kesim işlemi sırasında ruloların kenarlarında Fiberglas görünebilir, bu fiberglaslar kolaylıkla
temizlenebilir tercihan döşemeden önce karaları yapıştırmadan nemli bir bez le silerek. Bu
fiberglas iplikleri döşeme işleminden ve yapıştırıcının kurumasından sonrada nemli bir bez
ile veya bir fırça ile fırçalayarak da temizleyebilirsiniz
3. Yapıştırıcının uygulanması
Üst üste kesilmiş 2 ruloyu yanlarından karşılıklı olarak yarısına kadar kaldırınız ve
yapıştırıcıyı iki alana da uygulayınız.
Her zaman yapıştırıcının üretici firmasının talimatlarına uyunuz.
Ek yerlerine döşeme rulosu ile basınç uygulayınız. Katlamış olduğunuz kenarları yapışkanı
sürdükten sonra tekrar yayınız ve mantar kaplı bir mala ile birleşim yerine doğru bastırınız
Yapıştırıcı serleşene kadar 24 saat döşenmiş zemine basmayınız ve eşya koymayınız.
Yapıştırıcı
İÇ MEKAN İÇİN
KEÇELİ ARKALIKLI ÜRÜNLER : UZIN KE 2000 S
PVC ARKALIKLI ÜRÜNLER : UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Yapıştırıcıyı sürmek için Her
zaman TBKA2 malası kullanınız
DIŞ MEKAN
Her zaman PVC Arkalıklı ürünler kullanılır
UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20, Mapei Ultrabond G21
Merdivenler, bordürler, dikey yüzeyler de 2tec2 kontak yapıştırıcı UZIN WK 222 or Mapei
Ultrabond 575Mapei Ultrabond Aqua‐Contact kullanılmalıdır. Merdiven burunlarında
profil kullanılması önerilir.
4. Zeminin korunması
Zemin döşendikten sonra devam edecek inşaat işlemlerinden korunması amacıyla hemen
kartonla veya folyo ile kapatılmalıdır
Zeminin döşenmesi ve karoların yerleştirilmesi sırasında inşaatla ilgili diğer işlemlerin
devam etmemesi gerekmektedir.
Her zemin için kısmı yerleştirme ve yapıştırma önerilir büyük projelerde lütfen mimarla
birlikte program yapınız.

