Gaat u zelf Economy vloerlabels monteren in uw magazijn? Lees
dan eerst onderstaande instructies en tips van onze labelexperts.

1. Maak het oppervlak waarop de labels worden aangebracht eerst vetvrij, stofvrij en droog, en
verwijder eventueel loszittend materiaal, zodat de kleefstof het beste kan hechten.
2. Verwijder de liner van het vloerlabel en breng het label op de gewenste plaats aan.
3. Gebruik een rubberen hamer om het label goed op de vloer vast te maken. Hierdoor kan de
kleefstof zich verspreiden, waardoor het vloerlabel goed hecht.
4. Let erop dat u de labels niet aanbrengt op een plek met veel heftruck- en rolverkeer of waar veel
pallets en andere materialen worden verschoven. Dit type vloerlabel is daar niet tegen bestand.

Vloer vetvrij maken

Label vasthechten met rubberen hamer

Overige tips
• De minimum applicatietemperatuur van het materiaal van de vloerlabels is +10ºC.
• Uw vloerlabels worden geprint en verpakt volgens de volgorde van de aangeleverde database.
Houd deze volgorde aan bij de montage om snel te werken en kostbare tijd en geld te besparen.
• Laat pas geverfde oppervlakken eerst drogen, zodat de verf goed gehecht is aan het oppervlak.
Dit voorkomt dat de labels door eventueel vrijkomende gassen loskomen.
• Het type oppervlak is van invloed op de hechting van de vloerlabels. Doe voorafgaand aan de
montage eerst een test op het oppervlak waarop de labels aangebracht worden, zodat u kunt
zien of het materiaal geschikt is voor uw werkomgeving. De vloerlabels hechten bijvoorbeeld niet
goed op asfalt en andere oneven en ruwe oppervlakken. Hiervoor kunnen wij u een meer robuuste
oplossing bieden.
• De hechting van de vloerlabels is afhankelijk van het type vloer, de conditie van de vloer en de
hoeveelheid werkverkeer. Dit betekent dat wij een langdurige hechting niet kunnen garanderen.
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