
Categorie
Benodigdheden

Stainleymes
Ontvetter tbv vloer
Schoonmaakdoek
Krijt of Stift
Meetlint
3 mensen (bij meer ervaring kan het eventueel met twee, bij kortere stukken ook)

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
Rol de tape uit
Snij de tape op lengte
Persoon 1 houdt een uiteeinde vast en neemt de beschermfolie weg en drukt de lijn op de vloer, de lengte van dit deel is 
max 5 cm
Persoon 2 houdt het andere uiteinde omhoog en trekt deze onder lichte spanning vast
Persoon 3 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.
Persoon 2 trekt de lijn op licht spanning en legt in 1 keer de hele lijn op de vloer naast de aangebracht markering. De
lijn ligt nu los op de vloer.
Persoon 3 cotnroleert of de lijn recht is en of deze naast de markering ligt.
Duw de lijn op de vloer vanaf het begin punt naar het einde. De lijn kan nog wat langer worden, hou hier rekening mee.

Als de lijn in 1 keer wordt aangebracht is deze altijd recht, als je een lijn van meerder 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 van de wielen.
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.

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

Aanbrengen lijnen


