Nederlands NL – UltraFlex

Voor u begint
DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN VOLLEDIG LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT GAAT
TOEPASSEN.
Houd er rekening mee dat deze instructies uitsluitend algemene informatie en aanbevelingen
bevatten voor het gebruik van REBEL OF STYLES (hierna: ROS) producten. De instructies dienen
slechts ter informatie. In geval van twijfel moet u onafhankelijk advies inwinnen bij (lokale)
gecertificeerde professionals met betrekking tot het gebruik, de toepassing en de installatie
van dit product. Controleer de lokale bouwvoorschriften om ervoor te zorgen dat de
toepassing van dit product voldoet aan de goede bouwpraktijken.
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De ROS UltraFlex dient uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnen- en
buitentoepassingen, tenzij anders vermeld op de verpakking.
Vermijd bij verwerking iedere vorm van oppervlaktevervuiling aangezien deze soms
moeilijk te verwijderen is.
We raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde producten aan: Voorstrijkmiddel =
Klimex Primer; speciaallijm = KlimexCol.
Gebruik de juiste (schone) gereedschappen bij de verwerking. Wij adviseren het gebruik
van een waterpas, een gekartelde troffel / lijmkam, een meetlat, een potlood, een
penseel en een schaar.
Houd de ROS UltraFlex schoon tijdens installatie. Als u lijm op de UltraFlexProducten knoeit, moet u deze onmiddellijk en zorgvuldig verwijderen met een vochtige
doek gedrenkt in schoon water.
UltraFlex-producten zijn bestand tegen temperaturen tot maximaal +70 °C.
Plaats het product bij een temperatuur tussen +5°C tot +28°C.

Ondergrond
•

•
•
•
•

Zorg ervoor dat de ondergrond vast, vlak, draagkrachtig, spanningsvrij, schoon, droog en
vrij van stof, vet, olie, verontreinigingen of scheidingslagen (zoals behang of verf) is. Alle
noodzakelijke voorbereidingen aan het wandoppervlak uitvoeren bijv. schoonmaken,
repareren van oppervlaktebeschadiging, loszittende lagen (bv. behang) en
verf/coatings verwijderen, pleisterwerk repareren, egaliseren en primer aanbrengen.
Niet geschikt voor rechtstreekse verwerking op: Vochtdoorslaande, poreuze, bitumineuze,
EPS/XPS en houtachtige ondergronden.
De ondergrond dient vlak en recht te zijn en mag geen oneffenheden van meer dan 2
mm bevatten.
Let op ! Pas gestucte gipswanden moeten geschuurd en afgestoft worden voordat men
kan afwerken. Een primer dient voor deze toepassing gebruikt te worden.
Beoordeling van de consistentie en geschiktheid van de ondergrond dient ter plekke te
gebeuren en valt onder uw verantwoordelijkheid. Bij twijfel dient u deskundig advies in te
winnen.

Aanbrengen van de producten
•
•

•
•

Wij adviseren ons lijmproduct KlimexCol of een gelijkaardige speciaallijm geschikt voor
het bevestigen van dit product. Raadpleeg hiervoor uw lokale specialist/handelaar.
Controleer voordat u de producten gaat aanbrengen of de plaats waar u de producten
op gaat verwerken waterpas is. Breng hiervoor eventueel een rechte aanslag op de
wand aan door middel van bijvoorbeeld een houten lat of metalen profiel.
! UltraFlex-producten worden van boven naar onder aangebracht !
Controleer de producten altijd goed voor u ze verwerkt. Leg altijd eerst een hoeveelheid
product uit in de buurt van het werkgebied. Dit helpt bij het bepalen van een juiste
verdeling en zorgt ervoor dat het aanbrengen sneller verloopt. Selecteer en meng altijd
producten uit verschillende dozen om een gelijkmatig patroon van kleuren, groottes,
texturen en vormen te krijgen. Maatcorrecties kunt u gemakkelijk met een schaar
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•
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doorvoeren.
Verdeel de KlimexCol-lijm gelijkmatig over het oppervlak van de muur met een
gekartelde troffel van 8 mm zoveel als kan worden bedekt met de strips in 15 minuten.
Druk de steenstrips vervolgens stevig in de lijm. Begin hiermee bovenaan en werk
geleidelijk aan naar beneden. Probeer de breedte van de voegen rond de 10 mm te
houden voor het beste resultaat.
Strijk de voegen glad met een vochtig penseel direct na het aanbrengen van de
steenstrips. Zorg hierbij dat er geen openingen of kieren meer zijn, zodat vocht niet achter
de steenstrip kan komen.
Inkorten van de producten: Om de ROS UltraFlex-producten mooi op elkaar te laten
aansluiten, kunt u ze op maat maken/inkorten met behulp van een schaar.
Spanningen op ondergrond of het UltraFlex-product dienen vermeden te worden.

Onderhoud & reiniging
•
•

Maak bij reiniging geen gebruik van zuurhoudende producten, chemische reinigers of
staalborstels. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
Reinig met een schone zachte – eventueel licht vochtige - (stof-)doek.

Algemene informatie
•

•

•

•

ROS UltraFlex mag, tenzij anders vermeld op de verpakking, binnens- en buitenshuis
worden gebruikt. De producten mogen niet onder water toegepast worden. Vermijd
wanden die onder sterke invloed staan van temperatuurschommelingen. Als u twijfelt,
vraag dan om professioneel advies van uw leverancier.
Dimensies: Alle gegeven dimensies zijn nominaal en onderhevig aan fabricagetoleranties.
Wij houden ons continu bezig met de innovatie en verbetering van onze producten. ROS
behoudt zich dan ook het recht voor de ontwerpen en specificaties zonder kennisgeving
vooraf te wijzigen.
Kleuren: Het UltraFlex product is een natuurproduct en kan van nature en onder invloed
van het klimaat variaties in kleur en kleurnuances vertonen. Een identieke en gelijkmatige
kleur kan daarom niet worden gegarandeerd. Deze variaties benadrukken echter het
natuurlijke uiterlijk van ROS-producten en hebben geen invloed op de technische
geschiktheid van de producten. Bij gebruik van meerdere dozen moet u altijd producten
uit verschillende dozen selecteren en mengen om een gelijkmatig patroon van kleuren,
groottes, texturen en vormen te krijgen.
Voorwaarden: In het onwaarschijnlijke geval dat u ontevreden bent over de conditie
waarin de producten u bereiken, moet u onmiddellijk de handelaar hiervan op de
hoogte stellen. Let op: indien u een product aanbrengt waarbij van tevoren
mankementen zijn geconstateerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die
uit het gebruik van deze defecte producten voortvloeien. Hoewel wij ons uiterste best
doen u van optimaal advies te voorzien, is ROS niet verantwoordelijk voor enig verlies,
schade of letsel veroorzaakt door opvolging van dit advies. Wij wijzen iedere
aansprakelijkheid af, indien producten zijn gebruikt voor andere doeleinden dan
waarvoor zij zijn bedoeld, of indien schade is veroorzaakt doordat ons advies niet is
opgevolgd.

Veiligheid & gezondheid
Lees altijd eerst de instructies & handleidingen bij de producten die u gebruikt. Bij twijfel dient
u eerst deskundig advies in te winnen.

