LEG INSTRUCTIE RUBBERSCHORS
1) Rubberschors wordt geleverd in een doos met genoeg rubberschors en
lijm voor 1 m² gebonden rubber bij een dikte van 2.5 cm. U mengt altijd
alle lijm met alle rubber bij elkaar. Wilt u minder dan 1 m2 aanleggen,
meng dan naar verhouding.
Gebruik een geschikte menger of handmixer en meng kuip groot genoeg voor 10 kg rubber en 1.8
liter hars. Daarnaast heeft u nodig een spaan/troffel, een dieptemaat (duimstok) voor de
consistente diepte en plastic handschoenen. Het gebruik van anti-worteldoek wordt aanbevolen.
Draag altijd handschoenen.
2)

Hoe gaat u te werk ?
Doe eerst alle rubbersnippers in de mengkuip / emmer .
Daarna gaat alle hars erbij. Let op dat alle bindmiddel uit de emmer erbij gevoegd wordt.
Mix langzaam gedurende ca 2 minuten totdat een gelijkmatige consistentie wordt
bereikt. Vanuit de meng kuip kunt u de snippers makkelijk uitschenken. Wacht niet meer
dan 30 minuten met het verwerken van het mengsel .

3) Leg het anti-worteldoek over het te bedekken gebied, dit zorgt
voor een gemakkelijke verwerking, Legt u de gebonden
snippers direct op een harde ondergrond, dan is anti-worteldoek
niet noodzakelijk. Schenk de emmer uit. Het materiaal laat zich
gemakkelijk met enkele streken van de troffel tot de juiste dikte
verdelen. Gebruik een duimstok of diepteblok om de juiste,
consistente diepte te bereiken.
Zorg ervoor dat u met de spaan de gemengde rubbersnippers goed vast aanduwt. Om te
voorkomen dat het materiaal blijft plakken aan de troffel maakt u deze regelmatig nat. Dit doet u
gewoon met water. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een bak waarin u de spaan dompelt of een
nevelsproeier (plantensproeier). Wanneer het oppervlak mooi egaal is, kunt u ook nog licht
besproeien / benevelen met water. Dit bevordert de uitharding. (maar gebruik niet teveel)
4) De kanten laten zich makkelijk vormen. U heeft
zelfs geen aparte rand nodig. U kunt het
materiaal afronden of een scherpe hoek maken
en met een andere kleur verder werken. Dit geeft
bijzondere effecten..
5) Verwerking
De hars wordt bij voorkeur gebruikt bij temperaturen tussen 10 en 25 Graden. Onder de 5 graden
hardt de lijm in ieder geval niet uit. Dus hou ook rekening met de nacht temperaturen. Zorg ervoor
dat het te bedekken oppervlak niet nat is. Ook in de regen kan het bindmiddel niet verwerkt
worden.

Let er ook op dat u geen hars aan de handen krijgt. De hars is niet gevaarlijk. maar deze is
moeilijk te verwijderen wanneer eenmaal uitgehard.
TIP: met Aceton (nagellak remover) kunt u de lijm goed verwijderen.
We raden u aan een mondkapje te gebruiken bij het werken met lijm.
Normaal gesproken is een oppervlak dat aan het begin van de dag gelegd is, aan het einde van
de dag geschikt om over te lopen. Werkelijk droog en ‘bespeelbaar’ is het pas na 24-48 uur.
De gebonden rubber schors zijn geschikt voor allerlei toepassingen.
Op vlakke ondergronden, op hellingen, rondom bomen en zelfs op wandelpaden is deze
gebonden schors ideaal.
Onder speeltoestellen is een consistente dikte natuurlijk erg belangrijk, om zodoende te voldoen
aan de EN1177 norm. Heeft u vragen hierover en wilt u een van onze gekwalificeerde installatie
teams inzetten, neem dan contact met ons op; 0624891083 , info@totalflooring.nl
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