
Leginstructies Bob Mats BV Entreezone tapijt. 
 
Ondervloer 
De ondervloer dient permanent droog, druk-en trekvast, scheurvrij, vlak, vet en vuilvrij te 
zijn. Er mogen geen lijmresten aanwezig zijn en de afwerklaag moet een goed hechtend 
vermogen hebben. 
 
Cement gebonden ondervloeren: 
Deze ondervloer dient eerst op vocht te worden gecontroleerd. Het maximum 
vochtpercentage is 2.5%. De vloer moet volledig uitgehard, droog en van iedere oneffenheid 
verschoond te zijn. Niet vrijdragende vloeren moeten worden voorzien van een 
vochtscherm. Indien de ondervloer korrelig is, moet deze worden geëgaliseerd met een 
minimale laagdikte van 2mm. 
Poreuze of korrelige ondervloeren eerst behandelen met een voorstrijkmiddel. 
 
Anhydriet ondervloeren: 
Deze ondervloer dient eerst op vocht te worden gecontroleerd. Het maximum 
vochtpercentage is 0.5%. Deze ondervloer moet eerst geschuurd en gezogen worden 
alvorens tot installatie kan worden overgegaan. In veel gevallen is het noodzakelijk vooraf 
een strijklaag in combinatie met egalisatie aan te brengen. 
 
Primeren: 
In bepaalde gevallen is het nodig de ondervloer voor te behandelen met een primer. Het 
type primer dat u nodig heeft, hangt af van de soort ondervloer. Primers worden geleverd 
door diverse lijmfabrikanten. Laat u zich vooraf goed adviseren en verwerk de primer 
conform de instructies. 
Primers: 

- Verbeteren de toplaag van de ondervloer en binden achtergebleven stof. 
- Verbeteren de hechting  met de egalisatielaag. 
- Voorkomen vochtontrekking uit de natte egaliseerlaag. 
- Verminderen luchtbellen in de egalisatielaag. 

 
Egaliseren: 
Ondervloeren die niet vlak zijn, zijn ongeschikt voor installatie. U kunt de ondervloer vlak 
maken door middel van egalisatie. Het type egalisatieproduct dat u nodig heeft, hangt af van 
het soort ondervloer. Laat u zich vooraf goed adviseren door een lijmfabrikant en verwerk de 
egalisatie conform zijn instructies. 



Algemene leginstructies voor alle Bob Mats producten 
 

- de minimum temperatuur van de ondervloer, de omgeving en de lijm dient 15 
graden Celsius te zijn 

- De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70 %. 
- Controleer bij meerdere rollen aan de hand van de sticker op de rol of deze allemaal 

uit dezelfde garenpartij komen. 
- Laat Bob Mats schoonloop producten 8 uur acclimatiseren op de installatielocatie. 
- Snijd Bob Mats entree matten op maat via de rug met behulp van een rei of een 

liniaal. Dit zorgt voor behoud van de polen. 
- Bob Mats entree tapijt heeft een vleug, dit betekent dat alle banen in dezelfde 

richting gelegd moeten worden voor een mooi resultaat.  
- Vermijd naden in het looppad, liever een naad links en rechts van het looppad dan in 

het midden. 
- Vermijd direct zonlicht, tocht en straling van warmte-afgevende apparaten tijdens de 

installatie. 
- Werk voor het gemak vanuit de ruimte naar de drempel van de entreedeur toe. 

 
Afhankelijk van de situatie zijn er drie installatiemogelijkheden: 
 

1. Los gelegd: Dit kan mits het materiaal uit één deel bestaat en niet groter is dan ca.        
2 x 3 meter. U kunt de entree zone zowel opliggend als in een verdieping plaatsen. Bij 
opliggend plaatsen, de vinylranden rondom niet verwijderen. Deze zorgen ervoor dat 
de mat tijdens gebruik niet gaat opkrullen. 

2. Antislip lijm: Ook hiervoor geldt dat het materiaal uit één deel moet bestaan en niet 
groter mag zijn dan ca. 2 x 3 meter. 

3. Volledig verlijmen: Dit is verplicht indien er meerdere delen worden geplaatst of als 
de mat groter is dan ca. 2 x 3 meter. 

 
 



Het onderhoud en reinigen van uw Bob Mats product 
U kiest een goed en effectief schoonloopproduct om uw achterliggende vloer te 
beschermen en schoon te houden. Om deze effectiviteit te behouden is het van groot 
belang om de mat goed te onderhouden en te reinigen. Uw Bob Mats 
entreevloerbedekking blijft er jarenlang fantastisch uitzien als:  
 
-  er regelmatig borstelend wordt gezogen met een borstelzuiger 
-  vlekken onmiddellijk worden verwijderd 
-  het periodiek wordt gereinigd 
 
Met een simpel onderhoudsprogramma voor dagelijks en periodiek onderhoud blijft Bob 
Mats entree tapijt eruit zien als op de dag dat het werd gelegd! 
 
Dagelijks onderhoud: 
De eenvoudigste en meest uitgevoerde onderhoudsactiviteiten zijn borstelend zuigen en 
vlekken verwijderen. 
 
Borstelend zuigen: 
Dagelijks tot minimaal één keer per week, afhankelijk van het verkeer in de entree en het 
vuilaanbod. Grondig borstelend zuigen is een economische en effectieve manier om vuil 
en stof te verwijderen. Een borstelzuiger werkt beter dan een reguliere stofzuiger. Een 
borstelzuiger kan gelijktijdig borstelen en zuigen waardoor het vuil dat diep in de 
poollaag zit ook wordt verwijderd. Bovendien worden platgelopen polen weer 
opgeborsteld. Het is verstandig om afwisselend in de lengte- en breedterichting te 
zuigen. 
 
Controleer voor het gebruik van de borstelzuiger of het filter schoon is, de slang niet 
verstopt is en de stofzak niet vol is. 
 
 
Vlekken verwijderen: 
- Hoe eerder de vlek behandeld wordt, des te beter het resultaat is. Verwijder een vlek 

dus direct na het ontstaan, ook al is de vlek niet meteen zichtbaar. Er zijn namelijk 
producten waarvan de vlekken pas in een later stadium zichtbaar worden. 

- Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar binnen om uitbreiding te voorkomen. 
- Daarna de vlek opdeppen met een schone, licht vochtige doek. Niet wrijven! 
- Herhaal deze handeling totdat er geen vuil meer wordt opgenomen door de doek. 
- Grote verse vlekken kunnen het beste verwijderd worden door spoelen met koud, 

schoon water (zonder reinigingsmiddelen) Gebruik hiervoor een sproei-extractie-
apparaat. Een andere mogelijkheid is de losliggende mat uit de entree te verwijderen 
en deze buiten veelvuldig te spoelen met behulp van een tuinslang totdat de vlek 
verwijderd is. 

- Let op! Gebruik nooit vlekkenmiddelen die bleekmiddelen (chloorkoolwaterstoffen) 
bevatten. 

- Indien er na behandeling nog steeds vlekken achterblijven of indien er sprake is van 
oudere, droge vlekken, dan kunt u contact opnemen met en door de Stichting 
Waarborg Tapijt- & Meubelreiniging erkend schoonmaakbedrijf voor advies op maat. 



Algemeen:  Kauwgom verwijderen 
 
Kauwgom in de mat is een veelvoorkomend probleem. Er zijn speciale 
kauwgomverwijderingsmiddelen op de markt verkrijgbaar, waarbij er een onderscheid is te 
maken tussen hardmakende en zachtmakende middelen. 
 

- Gebruik voor de textiele Bob Mats entree vloerbedekkingen een 
kauwgomverwijderingsmiddel dat de kauwgom hard maakt. U kunt het daarna 
verpulveren en opzuigen. Lees voordat u begint de bijgeleverde instructies. 

 
Periodiek onderhoud 
 
Afhankelijk van het verkeer in de entree, licht tot zwaar, dient de Bob Mats entree zone 1 tot 
12 keer per jaar periodiek gereinigd te worden. Periodiek onderhoud is nodig wanneer de 
mat verzadigd is en borstelend zuigen geen bevredigend resultaat meer geeft. Een 
verzadigde mat zit vol stof en vuil en doet zijn werk niet meer. Vuile plekken en looppaden 
worden zichtbaar en vuil en vocht worden niet meer voldoende opgevangen in de entree. 
Het gevolg hiervan is dat het straatvuil verder het gebouw ingelopen wordt. 
 
Tijdens periodiek onderhoud wordt niet alleen oppervlakkig maar ook dieper gelegen vuil 
verwijderd. Dit wordt met dagelijkse reiniging niet bereikt.  
De platgelopen pool hersteld zich waardoor de vuil- en vochtabsorberende werking van de 
mat als geheel verbetert. Na periodiek onderhoud is de werking van de mat weer optimaal. 
Zo heeft u langer plezier van uw mat en bespaart u op de overige schoonmaakkosten. 
Periodiek onderhoud via de sproei-extractie-methode levert de beste resultaten op vanwege 
het grote spoelvermogen, maar deze methode is niet op alle locaties even geschikt gezien de 
noodzakelijke droogtijd die het met zich meebrengt. 
Poederreiniging is dan een goed alternatief, omdat deze methode geen droogtijd vereist en 
zodoende gedurende openingsuren van de locatie kan plaatsvinden. 
 


