
AANBRENGINSTRUCTIES
JOUW LOOPPADEN, ZO AANGEBRACHT!

/// BENODIGDHEDEN

1. Een ontvetter en reinigingsmiddel zonder chlorine en citrus

2. Een schoonmaakdoek

3. Een stanleymes, touw (vliegertouw) en twee zware gewichten  

4. Twee personen
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/// AANBRENGEN

Maak de vloer schoon en vetvrij. De tape plakt altijd, maar zal op het vuil 
hechten als de vloer niet schoon genoeg is.

Maak aan het begin en eind van het looppad referentiepunten. Span een 
touw m.b.v. een zwaar gewicht over de twee punten. Let erop dat dit
touw zeer strak gespannen is, zodat het touw terugschiet naar een rechte lijn 
als je hem per ongeluk aanraakt. Let op! het touw kan recht lijken maar toch 
afwijken door de weerstand met de vloer. Het is handig als het touw op de 
vloer ligt. Nu kan je de tape tegen het touw aanleggen.

Rol de rol uit en rol hem andersom op. Zodat de plaklaag aan de buitenzijde 
zit. Als je meerdere rollen hebt, dan gebruik je een andere rol om hem op te 
rollen. Zo niet dan gebruik je de koker. Het gebruik van de andere rol zorgt 
voor extra aabreng gewicht.

Aandachtspunt, als het looppad bij de start een bijzondere vorm heeft, dus 
een hoek of andere uitsnede, snij deze dan eerst uit voordat je de
foli verwijderd. Controleer of dit deel past. Begin met het leggen van het 
looppad aan deze zijde.
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Rol de rol uit voor ongeveer 1 meter. Leg hem strak tegen het tpouw aan. 1 
persoon haalt de eerste 30cm van de beschermlaag eraf en duwt de blauwe 
folie onder het looppad. Hierna breng je het eerste stuk looppad aan op de 
vloer, strak tegen het touwtje aan.

Persoon 2 duwt de rol terug over het geplakte deel heen en pakt de blauwe 
folie onder de rol vandaan.

Persoon 1 kan de rol nu langzaam afrollen en hierdoor aanbrengen op de 
vloer. Zorg ervoor dat de rol langs het touwtje blijft rollen. Mocht dit
niet zo zijn, corrigeer dit dan zo snel mogelijk door de rol terug te rollen en 
bij te sturen.

Mochten er kreuken or rinkels ontstaan dan komt dit doordat de rol een 
draaiing maakt en niet recht wordt aangebracht. Corrigeer dit direct.

Als het looppad is aangebracht is het aan te bevelen om een zwaar object 
over het looppad heen te rollen.

Als het looppad is aangebracht is het aan te bevelen om een zwaar object 
over het looppad heen te rollen. Enjoy your result! 

/// TIPS EN AANWIJZINGEN

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 de tape goed is aangedrukt. Hiervoor geldt 72 uur bij vochtige 
ruimtes (of bij ruimtes die vaak gereinigd worden).

Plak een lijn bij voorkeur een aantal centimeter van een wand af. Bij 
wanden is een vloer altijd extra vies en hecht de tape minder goed.

Als een lijn toch stuk gaat of niet goed vast zit, snij dit deel dan uit. 
Hiermee voorkom je verdere beschadiging.


