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INSTALLATIE- EN ALGEMENE ONDERHOUDSINSTRUC TIES MODULEO® DRYBACK

NATIONALE VOORSCHRIFTEN

De lokale condities op de plaats van installatie 
dienen altijd te voldoen aan de relevante 
nationale voorschriften en installatienormen. 

OPSLAG & TRANSPORT

Dozen dienen steeds op een vlakke en stevige 
ondergrond, in nette stapels, plat en nooit 
verticaal te worden opgeslagen en/of vervoerd. 
Opslag mag nooit in zeer koude (lager dan 2°C), 
zeer warme (hoger dan 40°C), of in vochtige 
ruimtes plaatsvinden. 

VISUELE INSPECTIE 

De planken en/of tegels dienen voorafgaand aan 
de installatie te worden geïnspecteerd. Controleer 
of de kleuren en de hoeveelheid overeenkomen 
met het bestelde en of er geen zichtbare 
schade aan de dozen is. Controleer tijdens de 
installatie de planken en/of tegels op zichtbare 
gebreken. Installeer geen planken of tegels die 
onvolkomenheden vertonen. 

TOEPASSING

• Moduleo® Dryback kan worden geïnstalleerd 
op verschillende harde, vlakke dekvloeren zoals 
beton, zandcement, anhydriet (calciumsulfaat), 
hout en keramische tegels die voldoende 
voorbereid zijn (zie sectie voorbereiding 
dekvloer).

• Moduleo® Dryback kan gebruikt worden met 
traditionele vloerverwarming en –koeling 
op waterbasis. Het gebruik met elektrische 
vloerverwarming wordt afgeraden.

• Moduleo® Dryback is uitsluitend geschikt voor 
binnenmontage.

SAMENSTELLING, CONSTRUCTIE 
EN KWALITEIT VAN DE 
DEKVLOER:

Kennis over de samenstelling en constructie van 
de dekvloer geeft u relevante informatie welke 
u nodig heeft voor het controleren van o.a. het 
toegestane restvochtpercentage en de druk- 
en treksterkte van de vloer. Het helpt u tevens 
te beslissen welk type primer, vochtscherm, 
egalisaties en lijmen u nodig heeft voor een juiste 
voorbereiding en installatie. 

In geval van onduidelijkheid of twijfel over de 
kwaliteit of samenstelling van uw dekvloer,  
neem contact op met uw lijm- en/of  
egalisatieleverancier.

Installatie 
Het installeren van Moduleo®Dryback is eenvoudig en 
logisch. De te volgen richtlijnen en omstandigheden 
zijn deze die eveneens gelden voor de installatie van 
andere vinylachtige vloeren. 
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Belangrijk:
De installatie kan pas plaatsvinden 
als de installateur de ondergrond en 
omstandigheden heeft beoordeeld en 
goedgekeurd.

VOORBEREIDING DEKVLOER

Een goede voorbereiding is essentieel voor een 
probleemloze installatie en is van cruciaal belang 
voor een mooi eindresultaat.  Het definitieve 
uiterlijk van een Moduleo® Dryback is afhankelijk 
van de kwaliteit van de basis waarop het 
geïnstalleerd werd. Eventuele onregelmatigheden 
in de dekvloer kunnen zichtbaar zijn op de 
nieuw geïnstalleerde vloer en dienen bijgevolg 
vóór de installatie gerepareerd te worden.  De 
dekvloer dient niet alleen hard, glad, schoon, 
en droog te zijn, maar ook vrij van gebreken 
en geschikt voor installatie. Indien nodig, 
verwijder onregelmatigheden zoals oude lijm- en 
egalisatieresten. Zorg dat de dekvloer vlak is en 
vrij van chemische stoffen en vet. 

Egaliseren zorgt ervoor dat er geen 
onregelmatigheden in de dekvloer achterblijven 
welke na installatie van de Moduleo® Dryback aan 
de oppervlakte zichtbaar kunnen worden. Let op, 
de keuze van de geschikte materialen, waaronder 
zelfnivellerende egalisatiemiddelen, lijmen en 
alle andere aanverwante producten, dienen te 
voldoen aan het doel of toepassing van de locatie, 
en moet erkend worden door de leverancier van 
de betrokken producten en de installateur van de 
vloer. 

Ten alle tijde dienen de instructies en adviezen 
van de fabrikanten te worden opgevolgd. In elk 
geval moet de dekvloer voldoende droog zijn. 
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VOCHTGEHALTE VAN DE 
DEKVLOER

• Cementdekvloer zonder vloerverwarming tot 
2,0CM% 

• Cementdekvloer met vloerverwarming tot 
1,8CM%

• Dekvloer van anhydriet (calciumsulfaat) 
zonder vloerverwarming tot 0,5CM%

• Dekvloer van anhydriet (calciumsulfaat) met 
vloerverwarming tot 0,3CM%

Beton direct gestort op de grond en stenen 
dekvloeren moeten worden voorzien van een 
effectief dampdicht membraan (DPM). Volg de 
gedetailleerde instructies van de fabrikant voor 
de installatie van een DPM en het gebruik van een 
egalisatiemiddel. Een overzicht van aanbevolen 
fabrikanten en leveranciers kan door Moduleo® 
worden voorzien.

TEMPERATUUROMSTAN-
DIGHEDEN VOOR, TIJDENS EN NA 
DE INSTALLATIE:

Het is het best om Moduleo® Dryback te 
installeren met een kamertemperatuur tussen 
18°C en 27°C en een vloer-temperatuur van 
boven de 15°C. 

Installaties in plaatsen die kouder zijn dan 
aanbevolen hebben een nadelig effect op de ge-
bruiksvriendelijke installatie-eigenschappen van 
Moduleo® Dryback. De planken en/of tegels zijn 
minder makkelijk hanteerbaar,minder flexibel 
en het snijden zal moeilijker gaan waardoor het 
uitsnijden van kleine stukjes lastig is. Hoe lager de 
temperatuur, des te moeilijker te hanteren.

Voor installaties in plaatsen die warmer zijn 
dan aanbevolen raden wij u aan met behulp 
van externe hulpmiddelen zoals ventilator, de 
omstandigheden aan te passen zoals gevraagd.

Een constante temperatuur dient 24 uur van te 
voren (acclimatiseren), en tijdens de installatie te 
worden gehandhaafd: temperatuursschommeling 
van max 5° per dag, niet onder de vereiste 18°C 
of boven de vereiste 27°C kamertemperatuur of 
onder de 15°C vloertemperatuur

ACCLIMATISATIE

Moduleo® Dryback dient te acclimatiseren in de 
kamer van de installatie, of een gelijkwaardige 
ruimte, voor ten minste 24 uur voorafgaand aan 
de installatie, of totdat het product de omgeving-
stemperatuur heeft bereikt. Nogmaals, dit is een 
minimumtemperatuur van 18°C en een maxi-
mumtemperatuur of 27°C.

• Pak de Moduleo® Dryback uit en controleer alle 
planken of tegels bij daglicht voor mogelijke 
gebreken of afwijkingen in kleur. 

• Stapel de planken of tegels in rechte stapels uit 
de buurt van verwarming, koeling, of ramen 
met direct zonlicht. Dit is om een geleidelijke 
acclimatisatie te bereiken. 

VLOERVERWARMING

Moduleo® Dryback kan worden geïnstalleerd op 
een dekvloer met een operationele, traditionele 
vloerverwarming op waterbasis, mits een 
constante kamertemperatuur van 18°C tijdens de 
acclimatisatieperiode, de installatie en 72 uur na 
installatie.  

Na installatie dient de temperatuur van de 
vloerverwarming geleidelijk te worden verhoogd 
in stappen van 5°C totdat de standaard 
temperatuur wordt bereikt, met een maximum 
dekvloertemperatuur van 27°C. 

VLOERKOELING

Moduleo®Dryback kan eveneens worden 
geïnstalleerd op vloerkoelingssystemen. Let 
wel, de aanvoertemperatuur van het koelwater 
mag niet verlaagd worden tot onder de dau-
wpunttemperatuur. Temperaturen onder dit 
punt produceren condensatie, wat de vloer kan 
beschadigen. 

Thermostaten in de kamer mogen nooit worden 
ingesteld op een temperatuur die meer dan 5°C 
lager is dan de kamertemperatuur. 

Raadpleeg de instructies van de vloerverwarming 
/ vloerkoeling fabrikant voor informatie over de 
geschiktheid van het systeem. 
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AANBEVOLEN LIJMEN

Het wordt aanbevolen Moduleo®Dryback te 
installeren met een oplosmiddelvrije dispersielijm 
van het type Xtrafloor Press sensitieve of Xtrafloor 
High Temperature. Moduleo® kan u voorzien van 
deze Xtrafloor lijm, geschikt voor een effectieve 
en efficiënte installatie. Als u een ander merk 
of type lijm gebruikt, controleer of deze lijm is 
geschikt voor het verlijmen van Moduleo®Dryback 
planken of tegels. IVC of uw Moduleo®Dryback  
leverancier kan u een lijst van goedgekeurde 
lijmen overhandigen. 

Belangrijk: Andere lijmen zoals rol- of 
spraylijmen worden niet aanbevolen. Neem de 
instructies van Moduleo® voor het verlijmen van 
Moduleo®Dryback planken of tegels in acht.

INSTALLATIE VAN ÉÉN BATCH

Wij raden aan dat u altijd gebruik maakt van één 
enkele productiebatch voor elke installatie, dit 
aangezien wij niet kunnen garanderen dat de 
batches volledig overeenkomen qua kleur of 
glansgraad.

EENVOUDIG TE SNIJDEN

Moduleo® Dryback planken of tegels zijn makkelijk 
te snijden met behulp van een Stanleymes. Snij 
op de printzijde van de plank of tegel meerdere 
keren met het mes en breek vervolgens langs de 
ingesneden lijn. 

Aanbevolen 
gereedschap:
• Meetlint
• Potlood
• Krijtlijn (smetlijn)
• Lijm en lijmkam
• Vochtige doek
• Stanleymes
• Handroller of    
 aanwrijfblok
• Roller (minimum 50 kg)

Speciale opmerking over serres:
Plaatsen die mogelijk warmer worden als gevolg van intens direct 
zonlicht waarbij de vloertemperatuur hoger dan 45°C wordt (zoals bij 
door grote ramen en serres met glazen daken en wanden), dient de 
vloer geïnstalleerd worden met (Xtrafloor) High-Temperature lijm. 

Tijdens de installatie is het noodzakelijk om de temperatuur in deze 
ruimtes op een constante temperatuur tussen de 18° en 27°C te 
handhaven, voor, tijdens, en 72 uur na de installatie. Het is hierbij 
raadzaam om de ramen vóór installatie te voorzien van afdoende 
zonwering om direct zonlicht te vermijden. 
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BESCHERMING

De geïnstalleerde Moduleo® Dryback moet 
beschermd worden tegen zwaar voetverkeer 
gedurende 72 uur na de installatie zodat planken 
of tegels en de lijm kunnen stabiliseren met een 
constante temperatuur tussen 18 - 27°C.   

EERSTE CONTACT MET WATER

Voorkom dat de vloer in contact komt met water 
tijdens de eerste 72 uur na de installatie. Hierna is de 
lijm voldoende bestand tegen water waardoor de 
hechtsterkte niet meer wordt beïnvloed.

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES VOOR MONTAGE

1. Bepaal de installatierichting van de vloer. Bereken hoe de verdeling van de planken of tegels over de 
breedte van de ruimte zal zijn en markeer een 100% rechte lijn op de vloer ter hoogte van één van de 
lengte naden tussen de rijen. 

2. Markeer de tweede lijn om een sectie te creëren (bijvoorbeeld 5 rijen breed) om vervolgens deze sectie 
met het juiste type lijm in te lijmen. Raadpleeg voor het gebruik de instructies van de lijmleverancier voor 
meer informatie. 

3. Verdeel de juiste hoeveelheid lijm gelijkmatig over de ondervloer en laat het aandrogen (‘open tijd’) totdat 
het zijn initiële hechtsterkte bereikt. 

4. Leg de planken of tegels, rekening houdend met de richting van de pijlen op de backing, in de 
aangedroogde lijm waarbij een volledige lijmoverdracht op de backing vereist is (werktijd).

5. Snij de planken of tegels vrij van spanning tegen de muur of plint. 
6. Werk in secties die niet groter zijn dan wat verwerkt kan worden binnen de werktijd.
7. Om volledig contact tussen de tegel of plank en de lijm te garanderen, druk onmiddellijk elke plank of tegel 

met een aanwrijfblok, hand of handroller aan.

8. Veeg overtollige lijm weg met een vochtige doek. 
9. Rol elke sectie met een roller van ten minste 50kg onmiddellijk na de installatie aan. Rol meerdere keren en 

in verschillende richtingen. 

10. Herhaal stappen 3 tot 9 totdat de volledige installatie compleet is.

Onderhoud
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Goede onderhoudsprocedures helpen bij 
het behouden van het uiterlijk en verlengt 
de levensduur van een Moduleo® Dryback. 
De frequentie van het onderhoud hangt af 
van de gebruiksintensiteit en de hoeveelheid 
voetverkeer in de ruimte, de vervuilingsgraad, 
de kleur en het type vloer. Moduleo® Dryback 
is extra beschermd met een ‘Protectonite-PU’ 
lak bovenop de resistente slijtlaag. Deze lak 
beschermt tegen vervuiling en maakt het 
onderhoud gemakkelijker. ‘Protectonite’ maakt 
eveneens een voorbehandeling van de vloer met 
een beschermingsmiddel overbodig.

EXTERNE OMSTANDIGHEDEN

Een correct beheer van de externe omstandigheden 
kan helpen om de vloer te beschermen, wat tijd 
en geld bespaart op de schoonmaak ervan en die 
tevens de levensduur van de vloerbekleding verlengt. 
De meeste vervuiling is afkomstig van een externe 
bron en wordt door voet- en rollend verkeer mee 
naar binnen gebracht. Als vuil zich ophoopt onder 
glijdend meubilair wordt de vloer niet alleen vuil, 
maar ook (licht) beschadigd onder de vorm van 
krassen.
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 ENTREEMAT TEN

Een juiste entreezone (schoonloopzone) is sterk aanbevolen. 
Goed onderhouden entreematten kunnen de vervuiling 
van de vloer tot wel 70% verminderen. Moduleo® Dryback 
raadt entreematten aan van minimum twee stappen 
voor residentieel gebruik (minimaal zeven stappen voor 
projectgebruik). Reinig de entreezone regelmatig voor 
optimaal resultaat. Voorkom dat vezels van de entreematten 
samenhechten met vuil, verwijder zand en aangekleefd vuil 
zoals kauwgum met een spray of kauwgumverwijderaar. 
Vervang tijdig de entreematten zodat de schoonloopzone 
optimaal blijft functioneren. 

Plaats geen matten met een rubber of latex rug op een 
Moduleo® Dryback, aangezien deze migratie vlekken 
(verkleuring) kunnen achterlaten welke onherstelbaar zijn.

BESCHERMING VAN GLIJDEND MEUBILAIR

Goede beschermdoppen voor meubelpoten hebben een 
voldoende groot oppervlak, eventueel met een scharnier om 
te zorgen dat er een evenwijdig contact is tussen het meubilair 
en de vloer. Ze zijn gemaakt van een niet-absorberend 
materiaal om het binnendringen van vocht en vuil te 
voorkomen. 

Belangrijk:
• Verwijder onmiddellijk 

gemorste vloeistoff en om 
te voorkomen dat ze in de 
vloer trekken en permanente 
vlekken veroorzaken.

• Een Moduleo® Dryback kan 
glad zijn als het nat is. 

• Wanneer het gebruik van een 
neutrale detergent vereist is, 
volg dan steeds de adviezen 
van de leverancier op met 
betrekking tot mengen en 
dosering.

• Na het schoonmaken 
dient de vloer binnen 1 of 
2 minuten droog te zijn 
zodat er geen restwater met 
schoonmaakmiddel en vuil op 
de vloer achterblijft.



8

Belangrijk onderdeel van de garantie:
• Bijna alle vloerbekleding  varieert na verloop van tijd in kleur als resultaat van blootstelling aan UV licht. Dit kan voorkomen worden 

door gordijnen of zonwering te gebruiken als het erg zonnig is.  

• Vermijd matten met een rubberen of latex rug omdat deze vlekken kunnen veroorzaken. Ook rubberen en latex zwenkwielen 
(wij adviseren zwenkwiel type ‘W’ in overeenstemming met EN 12529) of beschermkappen onder meubilair mogen niet worden 
gebruikt. 

• Bescherm tegen het krassen van meubelpoten door middel van brede, vrijbewegende zwenkwielen, glijders, rollers of viltjes. 
Gebruik beschermkappen onder zware objecten of machines om deuken te voorkomen. 

• Zorg ervoor dat sigaretten, lucifers en andere hete objecten niet met de vloer in contact komen aangezien dit permanente schade 
kan aanbrengen.

Neem contact op met uw Moduleo® contactpersoon / handelaar voor de volledige garantievoorwaarden.

XTRAFLOOR SCHOONMAAK EN 
ONDERHOUD

Ons assortiment van schoonmaakproducten 
is speciaal ontwikkeld voor gebruik met 
Moduleo® producten. Onze geconcentreerde 
reiniger is geschikt voor dagelijks en periodiek 
reinigen en kan worden gebruikt met alle 
schoonmaakmethodes, zoals klamvochtig of nat 
dweilen, combinatiemachine, sprayreiniging en 
schrobben.

XTRAFLOOR VLEKVERWIJDERAAR

Een gebruiksklaar reinigingsmiddel 
ontwikkeld voor het verwijderen van 
vlekken en dergelijke. Xtrafloor levert een 
assortiment onderhoudsproducten die worden 
aanbevolen voor het reinigen van Moduleo® 
vloeren. Producten die zeep of ongeschikte 
reinigingsmiddelen bevatten zoals afwasmiddel 
kunnen een moeilijk te verwijderen restlaag op 
het oppervlak achterlaten. Dit kan afbreuk doen 
aan het uiterlijk van de vloer en kan gladheid 
veroorzaken. Xtrafloor onderhoudsproducten 

REGELMATIG REINIGEN

Verwijder dagelijks vuil met:
• Vegen
• Stofwissen
• Stofzuigen
Verwijder vlekken met:
• Vochtige doek
• Handpad (geen schuurspons)
Moppen / dweilen met:
• Vochtige microvezelmop
• Traditionele dweil (zo droog mogelijk)

PERIODIEK REINIGEN

Moppen / dweilen met:
• Licht vochtige mop
• Traditionele dweil (zo droog mogelijk)
Combinatiemachine / Schrobzuigmachine:
• Rode schrobpad
• Neutraal schoonmaakmiddel
• Kleine hoeveelheid water!

PERIODIEK ONDERHOUD

Sprayreiniging:
• High-speed machine (450 tpm)
• Rode opwrijfpad
• Spuitfles met neutraal reinigingsmiddel
Glansverschil herstellen:
• High-speed machine (450 tpm)
• Rode en/of witte opwrijfpad
Camouflage van kleine krasjes:
• High-speed machine (450 tpm)
• PU-refresher (Dr. Schutz of RZ)
• Rode opwrijfpad
• Katoenen doeken

zijn zorgvuldig vervaardigd om de meest 
optimale prestaties te leveren wanneer deze 
gebruikt worden in overeenstemming met de 
instructies op de doos. Gedetailleerde informatie 
over regelmatig schoonmaken, technisch en 
incidenteel onderhoud in een residentiële 
omgeving kan gevonden worden in de ‘Moduleo® 
Schoonmaak- en Onderhoudsinstructies’.  

Nota: 
Contacteer uw Moduleo® contactpersoon / handelaar indien 
u onzeker bent over één of meerdere onderdelen van deze 
Installatie- en algemene onderhoudsinstructies.


