
Categorie
Benodigdheden

Stainleymes
Ontvetter tbv vloer
Schoonmaakdoek
Krijt of Stift
Meetlint
2 mensen

Aanbrengen
Zorg dat de vloer schoon is en ontvet de vloer, de tape plakt altijd, hij plakt anders op het vuil en niet de vloer
Markeer op verschillende plekken waar de lijn moet komen het liefst met krijt
1 persoon houdt de tape vast de andere loopt met de rol naar de gewenste plek en ontrolt de tape
Geef de tape de tijd om weer terug te veren in zijn oorspronkelijke lengte (de tape is flexibel en door hard trekken rekt
de uit, dit is duidelijk te zijn, als je de tape niet terug laat veren, plak je de tape met spanning en komt hij waarschijnlijk 
los)
1 Persoon drukt zijn of haar uiteinde van de tape op de vloer
De andere persoon brengt lichte spanning aan op de tape en brengt de tape in 1 keer aan op de vloer
Door de lijn in 1 keer aan te brengen is de lijn recht, als je hem in delen aanbrengt zal de lijn altijd zigzaggen
Druk de volledige lijn goed tegen de vloer door bijvoorbeeld met een doek stevig drukkend de tape op de vloer te
drukken
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 van de wielen.

Tips
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. Bij wanden 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
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