
INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTION - ROLLS

GENERAL
2tec2 floor covering must be installed by a professional installer in conditions similar to those when the room is in use.

Failure to follow these instructions will void the warranty. All commitments made by Le Tissage d’Arcade S.A. are subject to our General 
Terms and Conditions.

STORAGE AND INSPECTION
Place the rolls on a levelled floor in a room at a temperature of between 18°C (65°F) and 30°C (86°F). Do not place any heavy objects on 
top of the rolls in order to prevent damage.

Defects must be reported beforehand in accordance with our General Terms and Conditions. Any visible defects cannot be claimed once 
the floor covering is installed or cut.

SUB-FLOOR PREPARATION AND LEVELLING
The sub-floor must be solid, free from cracks, permanently dry and free of impurities such as dirt, dust, oil and grease. Older floor coverings 
and adhesive residues must be carefully removed, and any damaged parts or cavities in the sub-floor must be repaired.

The sub-floor must then be treated with a primer and levelled. Use compatible products from one manufacturer and follow their instructions 
carefully. These will vary depending on the type of sub-floor (concrete, anhydrite, wood, etc.).

The levelled surface must be dry, sanded and free of dust before the adhesive and floor covering can be applied.

INSTALLATION
1. Acclimatisation
The rolls must be laid out 24 hours before installation. The floor temperature must be at least 15°C (60°F) and the room temperature  
must be between 18°C (65°F) and 25°C (77°F). Relative humidity must be between 55% and 75%.

Lay the rolls out with ascending numbers, these are indicated on each roll. Place the rolls in the same direction next to each other, unless  
otherwise indicated on the instructions for the rolls, see arrows on the back of the rolls.

2. Cutting
The cutting of the rolls must always be done before applying the adhesive. The rolls need to be overlapped and the seam has to be  
made with a double cut. Rolls with a herringbone pattern must be overlapped and positioned according to the pattern of the design,  
before cutting.

A perfect double cut of the rolls with Comfort Backing (2 x 5mm) can be done with a Railcut from Wolff or similar and a hook knife.

When cutting the rolls, fibreglass may become visible. These fibres are brittle and can be easily removed by rubbing them with a damp 
cloth, ideally before laying the rolls in the adhesive. The fibres can also be removed after installation and drying of the glue by using a 
damp cloth or brush.

3. Applying the adhesive
Fold back two adjacent pre-cut lanes for half of their width. Apply adhesive between the two lanes.

Glue

Always respect the instructions of the adhesive manufacturer.
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INSTALACJA         

INSTRUKCJA INSTALACJI ROLKI         

OGÓLNE         

Podłogi 2TEC2 powinny być zainstalowane tylko przez profesjonalnych instalatorów, w warunkach użytkowania pomieszczenia.  

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje utratę gwarancji. Wszelkie zobowiązania podjęte przez Le Tissage d’Arcade S.A. podlegają naszym ogólnym warunkom i regulaminowi.

PRZECHOWYWANIE I KONTROLA        

Rolka 2TEC2 powinna być przechowywana w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 18°C do 30°C. Nie należy kłaść na rolce żadnych ciężkich przedmiotów, aby jej nie uszkodzić.

Wszelkie wady należy zgłaszać niezwłocznie, zgodnie z ogólnymi warunkami 2tec2. Widoczne wady nie będą uwzględnione po zainstalowaniu lub przecięciu materiału.


PRZYGOTOWANIE PODŁOGI I JEJ POZIOMOWANIE        

Podłoże musi być stałe, wolne od pęknięć, trwale suche i wolne od zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz, olej i smar. Pozostałości z poprzedniej podłogi i resztki kleju należy starannie usunąć, a uszkodzone części lub wgłębienia w podłoże należy naprawić.

Następnie podłoże powinno być pokryte podkładem i wyrównane. Używaj odpowiednich produktów tego samego producenta i postępuj zgodnie z ich instrukcjami. Będą one różne w zależności od rodzaju podłoża (beton, anhydryt, drewno itp.).

Wyrównana powierzchnia musi być sucha i wolna od kurzu, zanim będzie można nałożyć klej lub pokrycie.


INSTALACJA        

1. Aklimatyzacja        

Rolka powinna być położona na 24 godziny przed montażem. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 15°C, a temperatura w pomieszczeniu między 18°C a 25°C. Względna wilgotność musi wynosić od 55% do 75%.

Rolki są numerowane i odpowiedniej kolejności należy je instalować (rosnącymi numerami). Rolki należy umieścić w tym samym kierunku obok siebie, chyba że instrukcje dotyczące rolek stanowią inaczej, patrz strzałki z tyłu rolek.

2. Cięcie        

3. Nakładanie kleju       

Odchyl dwie sąsiednie wstępnie wycięte pasy w połowie ich szerokości. Nałożyć klej między te dwa pasy.

Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta kleju.

Kontakt w Polsce: Lemone Europe, info@lemone.eu, tel. 505 060 760

Cięcie rolek należy zawsze wykonać przed nałożeniem kleju. Rolki muszą zachodzić na siebie, a szew musi być podwójny. Rolki z wzorem w jodełkę muszą być nałożone i ustawione zgodnie ze wzorem projektu, przed cięciem.

Idealne podwójne cięcie rolek z podkładem Comfort (2 x 5 mm) można wykonać za pomocą Railcut firmy Wolff lub podobnego i noża hakowego.

Podczas cięcia rolek włókno szklane może stać się widoczne. Te włókna są kruche i można je łatwo usunąć, przecierając je wilgotną szmatką, najlepiej przed ułożeniem rolek na kleju. Wystające włókienka można również usunąć po instalacji i po wyschnięciu kleju, za pomocą wilgotnej szmatki lub szczotki.





FOR INTERIOR

FOR EXTERIOR

Comfort Backing:
UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 560, FBall Styccobond F48 plus, Bostik Power Elastic

PVC Backing:
UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 360, Mapei Ultrabond Eco 560, Thomsit K 188E,
Bostik Power Elastic, FBall Styccobond F48 plus

Always use a trowel TBKA2 before applying the adhesive.

PVC Backing:
UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20, Mapei Ultrabond G21

Then fold the lanes back out again and lay them in the wet adhesive. Remove any air bubbles underneath the lanes by rubbing them 
with cork beam in the direction of the seam.

For use on stairs, skirting boards or vertical surfaces, 2tec2 rolls must be glued using a contact adhesive, UZIN WK 222, Mapei Ultrabond 
575, Mapei Ultrabond Aqua-Contact. The use of profiles for stair noses is recommended.

Do not allow any traffic on the floor covering over the next 24 hours, by which time the adhesive will have fully hardened.

4. Protecting the new floor
The floor should be protected with a foil or cardboard, immediately after installation to prevent damage resulting from work carried 
out after installation.

INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTION - ROLLS
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INSTALACJA

INSTRUKCJA INSTALACJI ROLKI

Podkład Comfort

Podkład PVC

Zawsze używaj szpachli/kielni TBKA2 przed aplikacją kleju 

Ponownie złóż pasy i połóż je na mokrym kleju. Usuń wszelkie pęcherzyki powietrza, przecierając je wiązką korka w odpowiednim kierunku.

Do stosowania na schodach, listwach przypodłogowych lub powierzchniach pionowych, rolki 2tec2 należy kleić za pomocą kleju kontaktowego UZIN 
WK 222, Mapei Ultrabond 575, Mapei Ultrabond Aqua-Contact. 
Zaleca się stosowanie profili do nóg schodowych.

Wykładziny nie należy użytkować przez 24 godziny od jej instalacji, aż klej będzie całkowicie utwardzony. 





4. Ochrona 

Podłoga powinna być zabezpieczona folią lub tekturą, natychmiast po montażu, aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z prac wykonywanych po instalacji.



Kontakt w Polsce: Lemone Europe, info@lemone.eu, tel. 505 060 760

UZIN KE 2000 S; Mapei Ultrabond Eco V4 SP; Mapei Ultrabond Eco 560, FBall Styccobond F48 plus, Bostik Power Elastic


UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 360, Mapei Ultrabond Eco 560, Thomsit K 188E, Bostik Power Elastic, FBall Styccobond F48 plus



