
 

  

 
2TEC2 ROLE – NAVODILA ZA POLAGANJE  

 

1. SPLOŠNE INFORMACIJE 

2tec2 talno oblogo mora polagati za to usposobljeni polagalec oz. podjetje,  LTA ne bo odgovoren 
za slabe izdvedbo ali težave zaradi nepravilnega  polaganja.  

 
2. PRIPRAVA PODLAGE 

Ustrezna priprava je ključna za dosego dobrega rezultata. 
Podlaga  mora biti čista, brez  maščob, brez rež, ustrezno trdna in suha. 2tec2 plošče  ni mogoče 
vgraditi na staro tekstilno  talno oblogo. 

 
2.1. PRI NOVOGRADNJAH 
1. Najprej  položite predpremaz. 
2. Nato položite  izravnalno maso, najmanj 24 ur pred namestitvijo talne obloge. To zmes  
nato zbrusite  in vakumsko očistitie. Pozorni  morate biti  na vlago  v tleh in v  prostoru.Če 
je potrebno, namestite merilec vlažnosti. 
3. Če je potrebno, uporabite parno zaporo. 

 

2.2. OBNOVA OBJEKTA 
 

1. Vse sledi prejšnje talne obloge pazljivo odstranite.  

2.  Razpoke in reže je  potrbno zapolniti, preden  tla obdelamo z dvo-komponentnim premazom. 
3.  Preverite vlažnost tal . 
4.  Nato položite  izravnalno maso. Površina  mora biti ravna in gladka za popoln rezultat. 

 
 
 

3. POLAGANJE  2TEC2 V ROLI 
 
3.1. SKLADIŠČENJE ROL IN PREGLED MATERIALA  

Da ne bi poškodovali rol, jih položite na ravno površino. Pred polaganjem Prepričajte se, da 2tec2 
referenčno ujema Preverite, če imate enake serijske- proizvodne  številke. Ti so navedeni na vsaki 
roli. V nasprotnem primeru obvestiti proizvajalca, preden nadaljujete z namestitvijo.  
Za vse vidne defekte pri že položeni oblogi ali izrezu na mero, zavračamo vsako odgovornost. 
 

3.2.AKLIMATIZACIJA 

Izpolnjevati je naslednji notranje klimatske pogoje; je temperatura tal vsaj 15 ° C (60 ° F), temperatura  
prostora med 18 ° C (65 ° F) in 25 ° C (77 ° F) in relativne vlažnosti v zraku ne presega 75%. %. Role-
material mora biti  najmanj 24 ur v prostoru ukrojene(odprte), ter prekrite na stikih 5cm da se 
prilagodijo na temperaturo v prostoru pred namestitvijo, ter preglejte material, za vse vidne napake , 
pred polaganjem.Prepričajte se, da si role sledijo po tovarniških številkah po vrsti. Vse role polagajte v 
isto smer,. Smer je na hrbtni strani označena s puščicami. 
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3.3.POLAGANJE 
 

3.3.1.STIKI 
Število stikov je  treba zmanjšati na minimum. Na območjih kjer je bolj pohodno se izogibajte  
stikov. Izognite se prečnim rezom , ali uporabite prehodne profile, če se temu ne da izoniti.. 
Za neprepustnih-vodoodporne  dele je potrebno  hladno varjenje. Uporabite hladno varjenje 
sistem Werner Muller znamke tipa A. 

 
 
2tec2 ROLE SO IZ TREH RAZLIČNIH VZORCEV: 

 
1.Osnovni vzorec-črte po dolžini role 

Stiki na vsem vzorcev, kot so novi osnovni vzorci (Rebel, Iron,Lava, Bazalt, Gritstone, , Conch, 
Canyon,  Sponge, Opal, Flint,  Dolomit, Topaz, Bister) ali panama vzorci (Limestone, Desert, 
Burlwood), se  lahko  dvojno režejo.  
Prvi trak se položi čez drugega  približno 2cm, spoji se lahko glede na celoten design režejo dvojno. 

 
 
 

 
 
 

2.Vzorec ribja kost 

Za rezanje stikov pri  vzorcu ribja kost  (Steel,  Sandstone, Dune, Oyster, Ammonite),  morate odrezati 
dva mm od konice vzorca ribje kosti z ravnilom.Pravilno pripravljen prvi trak položite  preko  drugega 
in vam služi za ujamanje vzorca, ob tem pa tudi kot ravnilo za odrez drugega traku.  
 

 
 
 
 



 

  

3.Črtasti vzorec 
Za rezanje stikov na črtastem  vzorec (Quartz in Diamond), boste morali zmanjšati dva mm 
(ali 0,08'') ob konici izvedbi z ravnilom. Prvo rolo položite  na drugem pasu in služi po ujema 
z obliko, kot vodilo za zmanjšanje drugega traku. 
 

  

2tec2 je tkani izdelek z nitmi, v katerih jedro sestavljajo  bela steklena vlakena. Ta vlakna so 
včasih vidna na stikih  po polaganju. Odstranite jih po polaganju z  drgnjenjem po stikih  z 
vlažno krpo. 

 
3.3.2.LEPLENJE 2TEC2 TALNE OBLOGE V ROLI 
Talna obloga 2tec2  mora biti po celotni površini pritrjena z Multi-Coll lepilom podjetja Wulff. 
Druga lepila povzročajo premike na stikih , kar prinaša reklamacijo in tega garancija 
proizvajalca in distributerja ne krije.Multi-Coll lepilo  je mokro podložno lepilo. 2tec2 talna 
obloga v roli  mora biti nanj položeno takoj (10'-15 ), da se prej ne izsuši. Pozor, če lepilo 
pustite preveč časa, da se posuši, preden namestite talno oblogo, oprijem ne bo optimalen, 
in to lahko povzroči na dolgi rok, odprtje stikov in prezgodnjo obrabo. Lepilo je potrebno 
uporabljati z zobato lepiatico  TbK A2 v količini od približno lepilo. 350 gr / m² ali 1,14 ml / sq  
( slika4) 

Picture 4: TBK A2 Spatula    Tooth distance = a = 1,2 mm = 0.047 ‘’ 
              Tooth width= b = 1,8 mm = 0.070 ‘’ 
              Nose depth= c = 1,5 mm = 0.059 ‘’ 



 

  

Multi-Coll lepilo se lahko kupi v podjetju-proizvajalcu Le Tissage D’Arcade ali direktno 
pri proizvajalcu www.wulff-gmbh.de.Za lokalne agente prosim kontaktirajte info@wulff-
gmbh.de. 
 

 
3.1.LEPLENJE TALNE OBLOGE 2TEC2 V ROLI 
 
Prepognite role čez polovico njihove dožine ali širine, zarišite črto za začetek nanosa 
lepila.Položite 2tec2 na mokro lepilo in ga potrgnite s plutastim kvadratom s potegi iz 
središča navzven proti robu, da iztisnete vse zračne mehurčke. Pomembno je , da dobro 
zaprete vse robove. V času sušenja lepila morajo ostati pogoji v prostoru enaki. 

 

 
Picture 5: How to start installation of the rolls 
 

Svetujemo vam, da se talna obloga ne prične uporabljati , preden se lepilo  popolnoma ne strdi; 24 ur 
pred enostavno pohodno uporabo in 48 ur pred nameščanjem pohišva. 
￼ 

 
 

4. SPLOŠNI NASVETI 
 

-‐ 2tec2 role so primernie tudi za polaganje na  stopnice. Če je položena na 
stopnicah, je priporočljivo, da uporabite stopnične profile  

-‐ Za polaganje na stopnice ali na tla ki ne absorbirajo, uporabite kontaktno lepilo 
-‐ Če se uporabljajo  stoli je treba  s koleščki  moraja biti le- ta s trdimi kolesi iz poliamida ( PVC) 

ali kovinska .  Koleščka morajo imeti najmanj 
-‐ premer 50 mm in je najmanj 20 mm širok. 
-‐ uporabite posebno zaščito za tla , če so koleščka na stolih gumirana.   
-‐ Za zunanjo uporabo, vam svetujemo, da uporabljate samo Epoksi lepila. 
-‐ 2tec2 je primeren za talno ogrevanje. 
-‐ Po namestitvi se površina zaščitena še posebej, če je površina, ki se uporablja še za druge 

obrtnike. 
 
 
Za vsa vprašanja v zvezi s tem bo naš tehnični oddelek Storitve na LTA z veseljem pomagal. 
 

 
Neupoštevanje TEH navodili za vgradnjo izniči vse zahtevke za popolno ali delno povračilo 

Le TISSAGE D'Arcade. 


