
Fundamenteel
Schoonloopzones van emco kunt u op iedere on-
dergrond toepassen, mits deze vast, draagkrachtig, 
droog en vlak is. Let u a.u.b. op: Voor het werk kunt 
u de nationale werkvoorschriften toepassen, name-
lijk: DIN 18 365 „vloerwerken“, DIN 18 299 „algemene 
bouwwerken“ of DIN  18  202 „maattoleranties in de 
bouw“. 
Zie ook de eisen in de folder „eisen aan de vloeren 
– verwarmde en niet-verwarmde vloerconstructies“. 
Voor de kelderoppervlakten dient de vloer te voldoen 
aan de eisen tegen opstijgend vocht. 

Plaatsing
Afzonderlijke banen of kleinere oppervlaktes kunnen 
los op een gladde vloer worden gelegd. Voor grotere 
oppervlaktes adviseren wij om de mat te verlijmen. 
Er dient dan gebruik te worden gemaakt van een 
speciaal geschikte lijm voor schoonloopzones. Deze 
smeert u op de vloer en vervolgens kan de schoon-
loopzone worden verlijmd. 
De richting waarin de schoonloopzone moet worden 
vastgelijmd is op de achterkant van de schoonloop-
zone aangegeven. 
De uitvoering met een FR-latex rug dient volledig te 
worden vastgelijmd met een speciale lijm – bijvoor-
beeld UZIN  UZ  57. Let op: Het gebruik van dubbel-
zijdig plakband is niet toelaatbaar!
Een op maat gesneden schoonloopzone moet altijd 
vast verlijmd worden.
Let a.u.b. op: Indien u een emco schoonloopzone los 
legt op een kleurgevoelige ondergrond kan dit leiden 
tot verkleuringen van de ondergrond. Dit geldt in het 
bijzonder voor marmer en andere natuursteen soor-
ten met open poriën, rubber of PVC vloeren. 
Vraag, indien nodig, een gedetailleerde aanbeveling 
van de lijm aan! 

Plaatsingsinstructies

Verlijmen
Gebruik uitsluitend geteste dispersielijm – bijvoor-
beeld UZIN  KE  2000  S of gelijkwaardig. Als met 
verhoogde respectievelijk duurzame wateropname 
rekening moet worden gehouden, adviseren wij prin-
cipieel componentenlijm. Bij de verwerking gelden 
de richtlijnen van de fabrikant. Onafhankelijk welke 
emco schoonloop wordt toegepast: Wij raden bij 
kleinere losse vlakken aan om voor verbinding van de 
PVC rug gebruik te maken van pvc koudlas type C van 
de firma Werner Müller GmbH. Oppervlaktes groter 
dan 6 m² dienen sowieso verlijmd te worden. 

Speciale toepassingen
Voor een optimaal schoonloopeffect zou emco 
SCRATCH met de ribbel dwars op de looprichting ge-
legd moeten worden. 

Plaatsing op trappen
Gebruik altijd een contactlijm om bij beklede traptre-
den een afstomping van de bekleding aan de loop-
zijde te voorkomen. Maak de achterkant van de be-
kleding daarom ruw. Voor het bekleden van een trap 
dient u uitsluitend gebruik te maken van een FR-latex 
rug. 
De traptreden moeten aan de voorzijde afgerond zijn. 
De treden kunnen pas na volledige verharding van de 
lijm (volgens de instructies van de fabrikant) belast 
worden. 

Opmerking: Alle informatie en gegevens in deze brochure zijn gebaseerd op onze kennis op het moment van het ter perse gaan. Deze 
informatie is onder voorbehoud van technische aanpassingen. (Vanaf 01/2013) De oorzaak van dit probleem ligt niet ten grondslag bij 
het materiaal of de constructie en daarnaast wordt het gebruiksgemak ook niet beïnvloed, daarom kan hiervoor geen garantie worden 
gegeven.
In zeer zeldzame gevallen kan er sprake zijn van schaduweffecten (shading) op de schoonloopzone. Indien de oorzaak van dit probleem 
niet ten grondslag ligt bij het materiaal of ontwerp en daarnaast ook het gebruiksgemak niet wordt beïnvloed, kan hiervoor geen 
garantie worden gegeven.
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