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

Monteren met industriële kit
1. Maak de vloer met water en een schrobborstel goed schoon, zodat
deze vetvrij, olievrij en stofvrij is. Gebruik daarna een nat-/droogzuiger
om de vloer schoon en droog te zuigen. Herhaal dit proces totdat het
water helder is. Als er daarna nog vetresten of bandensporen op de
vloer aanwezig zijn, gebruik dan onze industriële ontvetter om deze te
verwijderen.
2. Ontvet het floor frame met onze industriële reiniger.
3. Breng met een (elektrische) kitspuit een gelijke hoeveelheid industriële kit
(een “rups” van ongeveer Ø 3mm dik) in het midden op het frame aan.
4. Bevestig het frame niet op geverfde markeringen of belijningen, maar
erlangs of ervoor.
5. Leg het frame op de gewenste plek en druk het met de vingertoppen
zachtjes aan, totdat de kit goed verdeeld is (± 1mm dikte). Voorkom dat
de kit onder de randen uitkomt.
6. Laat het pas gemonteerde frame bij voorkeur 48 uur, maar minimaal 24
uur, op kamertemperatuur uitharden. Pas daarna mag het frame worden
belast.
7. Plak het label in het frame en dek het af met het meegeleverde plexiglas
plaatje.

Monteren met zelftappende schroeven
1. Maak de vloer met water en een schrobborstel goed schoon, zodat
deze vetvrij, olievrij en stofvrij is. Gebruik daarna een nat-/droogzuiger
om de vloer schoon en droog te zuigen. Herhaal dit proces totdat het
water helder is. Als er daarna nog vetresten of bandensporen op de
vloer aanwezig zijn, gebruik dan onze industriële ontvetter om deze te
verwijderen.
2. Boor met een klopboor vier gaten recht in de grond, 20% dieper dan
de lengte van de schroef.
3. Zuig het stof eruit, leg het frame op zijn plek en gebruik een
slagschroevendraaier om het frame met de zelftappende schroeven
aan de vloer te bevestigen.
4. Plak het label in het frame en dek het af met het meegeleverde
plexiglas plaatje.

Overige tips
• De vloerlabels behorende bij de floor frames worden geprint en verpakt op volgorde van de aangeleverde
database. Houd deze volgorde aan bij de montage om snel te werken en kostbare tijd te besparen.
• Laat pas geverfde oppervlakken eerst drogen, zodat de verf goed gehecht is aan het oppervlak. Dit voorkomt
dat de floor frames door eventueel vrijkomende gassen loskomen.
• De hechting van de floor frames 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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