
  

  
   

 
 

LEGINSTRUCTIE CUNERA BAMBOE-TAPIJT OP ROL  
 

 BAMBOE 

 ORIËNT 
(MET LATEX-BACKING) 

 
V o o r a f :   

 Het bamboetapijt dient tenminste 48 uren te acclimatiseren in de ruimte waarin ze worden geplaatst, bij een 
temperatuur van 18°-20°C. 

 De ondervloer waarop het tapijt wordt geplaatst moet tussen de 18°C en 25˚C liggen. 
 Ondervloeren: moeten duurzaam, voldoende poreus, stofvrij, vrij van was, vet en lijmresten, vlak en droog zijn. 

  Zand cement: het maximale restvochtgehalte mag maximaal 1,8% zijn. Niet vlakke vloeren moeten worden 
geëgaliseerd, bijvoorbeeld met egaline of een tussenvloer. 

  Anhydriet: het maximale restvochtgehalte mag maximaal 0,3% zijn. Anhydrietvloeren dienen normaliter te 
worden geschuurd en gegrond. Niet vlakke vloeren moeten worden geëgaliseerd, bijvoorbeeld met  egaline of 
een tussenvloer. 

  Spaanplaat/Plywood: het maximale restvochtgehalte mag maximaal 9% zijn. Het plaatmateriaal moet geschikt 
zijn voor gebruik als ondervloer (V100/N+F) en indien zwevend gelegd minimaal 19mm dik zijn en bestaan uit 2 
(met schroeven verbonden) lagen. Omdat de randen van de platen zich kunnen aftekenen in het tapijt, moeten 
deze goed vlak zijn (eventueel afschuren). Voor meer info over de ondervloer, zie ook ‘VOB’ DIN18365, werken 
met vloerbedekkingen). 

 

L e t  o p :  

 Bamboe is een natuurproduct! Variaties in kleur en structuur binnen een levering zijn mogelijk 
 Wij adviseren u het materiaal voor het leggen te controleren op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen en 

beschadigingen. Eventuele klachten hierop worden niet meer in behandeling genomen nadat het materiaal is 
geïnstalleerd of verder verwerkt. 

 Het leggen van het tapijt moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, om beschadiging van het 
oppervlak te voorkomen. Pas op met het gebruik van tape, omdat dit mogelijkerwijs de lak kan beschadigen. 

 Meubilair en stoelen dienen te worden voorzien van vilt om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen. 
 De gelakte / gekleurde matten dienen meteen na het leggen een onderhoudsbehandeling te krijgen. Vraagt u uw 

leverancier naar de details. 
 

I d e a l e  o m s t a n d i g h e d e n :  

 Kamertemperatuur 18-20°C en luchtvochtigheid 50 - 65% 
 Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te 

bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers aan de radiatoren worden geplaatst. Voor grotere ruimten zijn 
elektrische luchtbevochtigers benodigd. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte 
goed geventileerd worden. Zoals met elk natuurlijk product zal direct zonlicht kleurveranderingen 
teweegbrengen. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er schoteling, 
krimp of kromming in het materiaal ontstaat. 

 
P l a a t s i n g  b a m b o e t a p i j t :  

 Bij ruimten groter dan 25m2 dient de vloer vol te worden verlijmd met een waterarme dispersie-tapijtlijm, wij 
adviseren hiervoor eurosafe 540. (opgebracht met een lijmkam (B1 of B2). Volg hierbij altijd de instructies van 
de lijmfabrikant. Bij ruimtes kleiner dan 25m2 is het ook mogelijk de vloer te installeren m.b.v. dubbelzijdige 
tape. Bij het tapen van de vloer raden wij aan elke 10cm een strook aan te brengen. 

 Onder invloed van de luchtvochtigheid kan bamboe, net als andere houtsoorten, zwellen en krimpen. Wij raden 
hierdoor aan om het materiaal 0,5 tot 1cm van de kant te plaatsen. 

 Breng de lijm of tape aan op de ondervloer volgens instructies van de fabrikant en installeer de rol op de juiste 
plaats. Druk de rol goed aan zodat er een optimale verlijming ontstaat. Herhaal dit bij elke volgende baan die 
gelegd wordt. 
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LEGINSTRUCTIE CUNERA BAMBOE-TAPIJT OP ROL 
 

 Om de aansluiting aan de kopse kanten te verbeteren, kan een (of meerdere) strips tussen de banen worden 
aangebracht. Zeker wanneer een andere kleur wordt toegepast, kan een speels effect worden verkregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meet de breedte van de laatste baan en snij deze op maat. Voor het snijden tussen de latten kan men een 

scherp mes gebruiken. Gebruik een tapijtschaar of een zaag met fijne tanden om de bamboe strips op maat te 
maken. De bamboe Oriënt is niet te snijden. Voor de kwaliteit Oriënt een decoupeer zaag gebruiken met het 
fijnst mogelijk zaagblad. 

 
 

A f w e r k i n g :  

 Het  Cunera bamboetapijt kan worden gelakt, geolied of met impregneer/was worden afgewerkt. . Voor olie: 
houdt u er rekening mee dat bamboe een erg dichte oppervlaktestructuur heeft; brengt u daarom de olie dun 
aan en laat het goed drogen voordat een volgende laag wordt aangebracht. 

 Het (fabrieks-) gelakte bamboetapijt is afgewerkt met een transparante- of een gekleurde lak. Deze lak is een 
acrylaatlak op waterbasis en voldoet aan meest recente milieueisen. 

 Wanneer het tapijt gebruikt wordt in een ruimte die druk belopen wordt of waar veel vocht voorkomt (b.v. 
badkamers), raden wij aan om een extra laklaag aan te brengen. Het is aanbevolen Bamboo-flex finish of 
Bamboo-flex colour te gebruiken voor deze extra laklaag. Bij toepassing van andere producten kan Cunera 
niet verantwoordelijk gehouden worden voor het resultaat. 

 Verwijder eventuele lijmresten en andere materialen van de geïnstalleerde vloer. Veeg of stofzuig de vloer. 
 Schuur de vloer tussen met korrel 230. Reinig de vloer met een vochtige doek. 
 Gebruik een parketroller of eventueel een platte borstel met zachte haren om de lak aan te brengen. Volg hierbij 

de instructies van de lak fabrikant. Eventueel nog een laag aanbrengen. 
 

 

 
O n d e r h o u d :  

 Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, stofzuiger of een 
speciale stofwisser om dit zand en vuil van de vloer te houden; zorg bij de ingang voor een goede inloopmat. 

 Eerste onderhoud: Alle fabrieks- gelakte of gekleurde matten dienen na het leggen een eerste 
onderhoudsbehandeling te krijgen. Vraag uw leverancier naar de details. 

 Reiniging en onderhoud: De levensduur van uw vloer zal flink worden verlengd als de juiste reinigings- en 
onderhoudsmiddelen worden gebruikt. Gebruik geen agressieve en/of oplosmiddelhoudende / 
glycerinehoudende middelen. Voor het gelakte/ gekleurde tapijt raden wij u aan de vloer regelmatig d.m.v. 
Bamboo-flex polish een beschermlaag te geven.  Volg de instructies op de verpakking. Het dweilen van de 
vloer mag nooit te nat gebeuren. 

 

 
B e l a n g r i j k :  

 De leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat  
individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan 
deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden. 
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