
AANBRENGINSTRUCTIES
JOUW VLOERTAPE, ZO AANGEBRACHT!

/// BENODIGDHEDEN

/// AANBRENGEN

1. Een ontvetter en schoonmaakmiddel t.b.v. vloer vrij van Chlorine of Citrus.

2. Een stainleymes, touw en een zwaar gewicht

3. Een krijtje of een stift

4. Een meetlint en een winkelhaak

5. Twee personen

Verwijderen alle oude tape en lijmresten. Controleer of er losse delen op   
de vloer zijn.

Maak de vloer schoon met een reiniger waar geen Chlorine of Citrus in is 
gebruikt.

Zorg dat de vloer schoon is en ontvet de vloer, de tape plakt altijd, hij plakt 
anders op het vuil en niet op de vloer. Is de vloer voldoende ontvet; als de 
vloer is opgedroogd en er is een kleurverschil te zien, dan is de vloer 
voldoende ontvet en/of schoon.

Markeer waar de lijn moet komen aan het begin en uiteinde. Span een touw 
over de strepen. Trek het touw zo strak dat er geen rek meer in zit. 

Rol de tape uit. Persoon 1 houdt een uiteeinde vast en verwijderd de 
beschermfolie en drukt vervolgens de lijn op de vloer, de lengte van dit deel 
is max 5 a 10 cm. Let op dat dit begin stuk precies in de lijn is opgeplakt. 
Als dit deel een kleine afwijking heeft, geeft dit een grote afwijking na 30m of 
een bocht in de lijn aan het begin.

Persoon 2 houdt het andere uiteinde omhoog en trekt deze onder lichte 
spanning vast.

Persoon 2 loopt naar achter en houdt de rol tape omhoog. Persoon 1 volgt 
en verwijderd de rest van de beschermfolie. 

Breng de tape nog niet aan, door het wegtrekken van de beschermfolie 
beweegt de lijn naar links of rechts.
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/// AANBRENGEN

Persoon 1 loopt langs de tape en duwt hem om de 2 meter op de vloer naast 
het touw. De vloertape zit nu op de vloer.

Duw de lijn op de vloer vanaf het begin punt naar het einde aan. De lijn kan 
nog wat langer worden, hou hier rekening mee. Duw aan beide zijde van de 
lijn met gelijke kracht (gebruik eventueel een doek), als je bijvoorbeeld aan 
de linkerzijde meer kracht gebruikt, zal de lijn een bocht maken naar links.

Als de lijn in 1 keer wordt aangebracht is deze altijd recht, als je een lijn van 
meerdere meters in delen aanbrengt dan gaat deze slingeren.

Als de lijn is aangebracht is het aan te bevelen om of een zwaar object over 
de lijn aan heen te rollen of met een heftruck over de lengte van de lijn heen 
te rijden, zonder draaiing / sturing van de wielen. Luitster goed naar de lijn 
als je erover heen rijdt, mocht je iets horen kraken, dan hecht de lijn hier 
onvoldoende. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een scheur in de 
vloer. Snij hier dan eventueel een deel weg.

Mocht na het aanbrengen van de lijn, de lijn toch ergens bol staan, doordat 
er eigenlijk te veel tape is op dat punt. Snij de lijn dan door, plak beide 
uiteinde vast en snij het overtollige deel weg.

Geef de tape wat tijd om te rusten en te hechten aan de vloer. Het liefst 24 
uur. Lichte belasting, dus haaks op de lijn is wel mogelijk, mits deze goed is 
aangedrukt.

Bij vochtige omstandigheden is het van belang om de tape na aanbrengen 
24 tot 72 uur de tijd te geven om te hechten alvorens de lijnen in contact 
komen met vocht. Dit alleen doen na een test.
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/// TIPS EN AANWIJZINGEN

P3

Let op de at er geen delen op krullen van de lijn, als deze opkrult en 
er komt stof onder plakt de lijn niet meer en gaat deze daar kapot.

Snij bij grote kieren in de vloer delen van de lijn weg. 
Zo is de lijn altijd in contact met de vloer en kan dit deel niet opkrullen.

Plak het begin van een lijn altijd een aantal centimeter van een wand af. 
Bijwanden is een vloer altijd exra vies en hecht de tape minder goed.

TIP 2

TIP 3

Plak het begin van een lijn altijd een aantal centimeter van een wand af. 
Bijwanden is een vloer altijd exra vies en hecht de tape minder goed.

Als een lijn toch stuk gaat of niet goed vast zit, snij dit deel dan uit, verwijder 
de oude lijn en breng een nieuw deel aan. Als je de kapotte lijn laat zitten 
dan zal op den duur de hele lijn los komen. Onderhoud is nodig.

TIP 4


