
Nibolay Renofleece
WAPENINGSVLIES ONDER TEGELS, LAMINAAT EN PARKET

VOORDELEN

- Loskoppelen van diverse lagen vloerbedekking en

nivelleren van spanningen

- Toepasbaar op zeer veel ondergronden bij

renovatiewerkzaamheden

- Veilig toepasbaar ook op kritische ondergronden

- Reduceert schuif- en trekspanningen

- Uitstekend geschikt voor verwijderbare

vloerbedekkingen

- Gemakkelijk snijdbaar en verwerkbaar

- Flexibel en damp-open

- Rotbestendig

- Geringe dikte

- Geschikt voor vloer en wand – binnen
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PRODUCT

NIBOLAY Renofleece is een flexibel 1 mm dik,

luchtdoorlatend en scheuroverbruggend polyestervlies

(PET) geschikt voor het loskoppelen van vloerbekledingen

zoals keramische tegels, gelijmd massief parket, meerlagig-

en laminaatparket. Bij uitstek geschikt voor

renovatiewerkzaamheden op bestaande ondergronden

waarop lijm- en/of egaliseerresten aanwezig zijn. Oude

ondergronden blijven intact en daarop liggende nieuwe

tegels kunnen indien gewenst snel, schoon en zonder

achterblijvende restanten verwijderd worden

TOEPASSING

- Ontkoppelende tussenlaag onder keramische tegels of als

fixatiemiddel onder keramische tegels op beton,

cementdekvloeren, gipsgebonden (calciumsulfaat)

dekvloeren, anhydriet, bezande gietasfaltvloeren (DIN

18560), oude keramische tegelvloeren, natuursteenvloeren,

terrazzovloeren, gelijmde PVC vloerbedekkingen.

- Onder parket en laminaat als ontkoppelende tussenlaag op

ondergronden met vaste uitgeharde lijm-en egalineresten,

tegels, natuursteen, gipsgebonden dekvloeren, gietasfalt

en cementdekvloeren.

- Kan gebruikt worden op warmwater vloerverwarming en

- enkel onder keramische tegels- met elektrische

vloerverwarming.

VERWERKING

De ondergrond dient conform DIN 18352 en/of DIN 18356

volkomen vlak, permanent droog, schoon, scheurvrij en

trek- en drukvast te zijn. Hiertoe de noodzakelijke

herstellingen uitvoeren. Anhydriet/gipsgebonden vloeren

vooraf schuren en stofzuigen. Oude wateroplosbare

lijmresten volledig verwijderen. Oude watervaste lijmen en

egalineresten  zoveel mogelijk verwijderen. De ondergrond

met een geschikt product voorbehandelen. Oneffen

oppervlakken uitvlakken. Bij het leggen van parket de regels

van het vak respecteren. Ingeval van twijfel de

parketproducent contacteren.

Verwerkingsdetails

Als ontkoppelingsvlies:

Nibolay Renofleece op het oppervlak leggen en met schaar

of mes op maat snijden. Verlijmen met de parketlijmen

Parfix Elastic, Parfix Eco Plus, Parfix PU 56 of P 57 (lijmkam

B2) of met de tegellijm Ardaflex Turbo (lijmkam 4 mm

vertanding).

Nibolay Renofleece zonder kreuken of vouwen in de verse

lijmlaag leggen en stevig aandrukken of walsen. De kopse

kanten en naden extra zorgvuldig aandrukken. Na 24 tot 48

uur (afhankelijk van het type lijm) de vloerbedekking

verlijmen met dezelfde lijm.

Bij gebruik van tegellijmen kunnen (van zodra de tegellijm

onder Nibolay Renofleece uitgehard is) op het vlies

keramische tegels verlijmd worden met Ardaflex Turbo. Volg

de voorschriften op de technische infobladen.
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Als tussenlaag voor verwijderbare vloerbedekkingen:

De ondergrond dient vlak, vast, permanent droog en vrij van

stof, olie, was, vet en andere scheidingslagen te zijn. Sterk

zuigende ondergronden voorbehandelen met Uniprim

(verdund 1:1).

Aanwezige vloerbedekkingen (tegels, parket) moeten goed

hechten aan de ondergrond. Vóór het aanbrengen van

Nibolay Renofleece de aanwezige vloerbedekking met een

gebruikelijk schoonmaakmiddel goed reinigen. Ook op

houten ondergronden is fixatie met Nibolay Renofleece

mogelijk, maar bij het opnieuw verwijderen van de

vloerbedekking kunnen beschadigingen door

waterbelasting niet uitgesloten worden. Voor

veranderingen aan de reeds aanwezige vloerbedekkingen

(zoals hout) en verkleuringen van voegen kan Bostik niet

aansprakelijk worden gesteld.

Nibolay Renofleece uitrollen en passend snijden. Nibofix

2000 met behulp van een kortharige lamsvelroller of

nylonroller gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen en

transparant laten opdrogen. Na een droogtijd van 15 à 30

min. op zuigende ondergronden en 30 à 40 min. op niet-

zuigende ondergronden, Nibolay Renofleece aanbregen op

de Nibofix 2000 en stevig aanwrijven of walsen. De diverse

banen Nibolay Renofleece niet stotend tegen elkaar

geleggen. Naden/aansluitingen afplakken met crêpeband.

Nadien de tegels verlijmen met Ardaflex Flexmortel.

Verwijderen van de bekledingen:

Na verwijdering van keramische tegels wordt de fixatielaag

met warm water en een goede huishoudelijke

schoonmaakmiddel doordrenkt. Na een minimale inwerktijd

van 30 à 60 min. kan men met behulp van een spatel of een

borstel Nibofix 2000 verwijderen. Nibofix 2000 mag niet

opnieuw opdrogen, indien nodig de lijmfilm na doordrenken

met warm water en schoonmaakmiddel afdekken met folie.

OPSLAG EN STABILITEIT

In de gesloten verpakking 12 maand. Koel en droog

stockeren.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op bostiksds.

thewercs.com

Kleur  verpakking Code
wit/naturel rol van 1 mm/50m² 30606794

Technische kenmerken

Base polyestervezels

Dikte ± 1.0 mm

Gewicht per rol ± 13 kg

Gewicht per m² ± 250 g

Treksterktre

(langsrichting)

max. 685 (N/50mm)

Treksterktre

(dwarsrichting)

max. 460 (N/50mm)

Rek bij breuk

(langsrichting)

max. 30,5 %

Rek bij breuk

(dwarsrichting)

max. 32,5 %

Luchtdoorlaatbaarheid 1,100 l/m²s

Brandklasse B2 (DIN 4102)

Geschikt voor

vloerverwarming

ja, respecteer de richtlijnen van

de fabrikant

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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