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SCHÖNOX informeert:

Installatievoorschriften
SCHÖNOX TS/Parket-systeem.

0105/RS SCHÖNOX GmbH

De ondergrond moet schoon, duurzaam droog, vast, draagkrachtig en vrij van vuil- en scheidingslagen
zijn. De vloer moet bouwkundig tegen optrekkend vocht zijn beschermd.

Scheidingslagen op geschikte manier verwijderen, bijv door schuren (korrel 16/20) of stofvrij stralen.
Dilatatie- en bouwconstructieve voegen dienen in elke bekledingslaag te worden aangehouden.

Voor zand/cementdekvloeren (druksterkte minimaal D 20) geldt een restvochtpercentage van
<= 2,0 CM%. Sterk zuigende vloeren gronderen met SCHÖNOX VD (1:3 verdund met water) en minimaal
24 uur laten drogen.

Anhydrietvloeren (druksterkte minimaal GD 20) goed schuren en stofzuigen.
Voor anhydrietvloeren geldt een restvochtpercentage van <= 0,5 CM%.

Indien noodzakelijk beide ondergronden eerst egaliseren met SCHÖNOX SP, SCHÖNOX XF of
SCHÖNOX MP-FLEX in een laagdikte van minimaal 2 mm.

Ter voorkoming van contactgeluidlekken en onvoldoende spanningsafbouwmogelijkheden dient de
gehele parketvloeropbouw vrij van wanden en andere constructieve bouwdelen (zoals bijv. deurposten,
CV-leidingen, convectorputten enz.) te worden gelegd. Zwelruimte als parketdikte doch minimaal
10 mm. Plaats zonodig SCHÖNOX Randstroken, alvorens er wordt gestart met de opbouw van het
systeem.

De SCHÖNOX TS-mat spanningsvrij op de vlakke ondergrond verlijmen (bedrukte kant naar beneden)
met  SCHÖNOX MS-ELASTIC, met lijmkam vertanding TKB B1. Goed aanwalsen en minimaal 24 uur
laten drogen. Controleer vóór verdere bewerking nogmaals de hechting met de ondergrond. Losse delen
opnieuw verlijmen en 24 uur laten drogen.

Spaanplaatfriezen (broodjes)- of mozaïekondervloer op de SCHÖNOX TS-mat verlijmen met
SCHÖNOX MS ELASTIC, lijmkam vertanding TKB B3. Zonodig aankloppen en minimaal 24 uur laten
drogen.

Tapis- equi of bourgogneparket voldoende vernagelen en verlijmen met
SCHÖNOX MS-ELASTIC, elastische polymeerlijm voor alle gangbare houtsoorten.
Kies een geschikte lijmkam voor voldoende rugzijdenbedekking (TKB B2, B3 of B11).
Voor het plaatsen van andere parketbekledingsoorten vooraf schriftelijk advies aanvragen.

Wij wijzen u erop dat zowel toeleverende als uitvoerende partijen niet verantwoordelijk kunnen worden
gesteld voor schade als gevolg van werking in ondergronden of de aangebrachte parket-
(ondervloer)lagen.
De SCHÖNOX TS-mat (3 mm) is TNO-getest, zie rapport DGT-RPT-020092. De uiteindelijke
contactgeluidisolatie-verbeteringswaarde is afhankelijk van de toegepaste bouw- en vloerconstructie,
alsmede van de gekozen parketbekledingslagen.

Wij adviseren u zich nader te informeren middels onze product- en veiligheidsdatabladen.
Verwerking uitsluitend door professionele parketleggers.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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De SCHÖNOX TS-mat wordt op
de schone ondergrond verlijmd
met SCHÖNOX MS-ELASTIC.
Hiervoor wordt een TKB-B1
lijmkam aanbevolen. De naden
kunnen stotend worden gelegd
en hoeven niet te worden
afgeplakt.

Na het leggen de SCHÖNOX
TS-mat goed gewalsen of stevig
aanwrijven. Er mogen absoluut
geen losse plekken of blazen
ontstaan. Let op de ideale lucht-
vochtigheid (50-70%), anders
droogt de lijm niet of te
langzaam.

Na 24 uur de hechting van de
mat controleren en de
ondervloer van spaanplaat of
mozaiekparket met SCHÖNOX
MS-ELASTIC op de SCHÖNOX
TS-mat verlijmen. Hiervoor wordt
een TKB-B3 lijmkam
aanbevolen.

Na 24 uur wederom de hechting
van de ondervloer controleren.
Daarna schuren en  stofzuigen.
Vervolgens het parket met
SCHÖNOX MS-ELASTIC en
lijmkam B2, B3 of B11 op de
ondervloer verlijmen.

Direct na de verlijming het
tapisparket voldoende op de
ondervloer vernagelen.
Gebruik alleen roestvrije
nagels. Let op de lengte van
de nagels zodat ze niet door
de SCHÖNOX TS-mat heen
kunnen steken.

Tijdens de legwerkzaamheden is
het zeer belangrijk om contact met
wanden en aansluitende bouwdelen
of leidingen te vermijden. Let daar
ook op tijdens het plaatsen van
plinten! Raadpleeg de fabrieks-
voorschriften voor verdere
toplaagafwerking.

Verlijmen van parket op contactgeluid-isolatieverbeterende
SCHÖNOX TS-mat.

Combineer een traditionele “vaste” parketvloer met perfecte contactgeluidisolatie
door gebruik te maken van de SCHÖNOX TS-mat in combinatie met de zeer
elastische SCHÖNOX MS-ELASTIC water- en oplosmiddelvrije en universele
parketlijm. Vooral geschikt voor het leggen van een vaste parketvloer in
appartementen en contactgeluidsgevoelige ruimtes.
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