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Handleiding ProtectFloor:

De ProtectFloor is een vinyl vloerbedekking en is speciaal ontworpen om bestaande sportvloeren te
beschermen (niet om op te sporten).
Opslag:
 Opslaan in droge ruimtes op kamertemperatuur.
 Bij voorkeur in een opslagwagen of opslagrek zodat de rollen vrij hangen.
En anders rollen rechtop opslaan, zodat er geen ligplekken (deuken) ontstaan.
Gebruik:
 Rollen min. 1-2 dagen van tevoren uitrollen, zodat de vloer kan acclimatiseren voor een
optimaal resultaat.
 1e baan recht leggen, zodat er geen bobbels meer in de vloer zit,
dmv lucht eronder wapperen is de Protectfloor makkelijker te verschuiven (de vloer trekt als
het ware vacuüm als die eenmaal uitgerold is, hierdoor is deze moeilijk te verplaatsen).
 daarna 2e baan ertegen aan leggen, de banen kunnen gewoon tegen elkaar aan liggen (hoeft
niet te worden overlapt).
 daarna de rest van de rollen uitrollen en ertegen aan leggen.
 De naden kunnen desgewenst met speciale vinyl tape worden afgeplakt, aan te raden indien
er drinken en/of etenswaren wordt genuttigd tijdens uw evenement, examen etc…
 Na het evenement, vloer reinigen.
 Daarna de rollen met een op – en afrolwagen oprollen (zie handleiding apparaat) en veilig
opslaan.
Opmerkingen:
 Ga altijd met z’n tweeën te werk en nooit alleen!
 Let op, de rollen kunnen zwaar zijn, afhankelijk van de hoeveelheid op een rol; 2200
gram/m2. U bent zelf verantwoordelijk ivm de Arbo-wet.
 Zorgvuldig met de rollen/afdekvloer omgaan, het blijft een vloer van 1,5 mm dikte!
 Kijk uit met scherpe voorwerpen en/of zware karren, apparaten over de vloer.
 De Protectfloor niet dubbelvouwen!
 De Protectfloor niet met teveel kracht aan de randen trekken, zodat de vloer kan scheuren.
-

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor beschadigingen aan wat dan ook door onjuist gebruik!
U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de apparaten en vloeren.
Wij hebben met alle zorgvuldigheid deze handleiding geschreven en vertaald vanuit het
origineel, mocht hier nog onduidelijkheid in zijn dan horen we dat graag.

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn van toepassing onze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Harderwijk. Op uw verzoek zenden wij een exemplaar van deze voorwaarden. Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven ons eigendom totdat volledige
betaling heeft plaatsgevonden. KvK nr: 54870585
BTW nr: NL192959116B01

