
Dokuma halı döşeme ip uçları
1. Balta halıların sadece bir profesyonel tarafından döşenmesini önerir.
 Genel profesyonel kurallar ve ilgili standartlar uygulanmalıdır.

2. Döşemenin altı kuru, pürüzsüz, temiz ve dengeli olmalı ve yırtık veya toz
 bulunmamalıdır.
 VOB 18365 standardı uyarınca darbeye dayanıklı olmalıdır. Döşeme işleminden en az  
 24 saat önce zemin dolgu malzemesi ile düzleştirilmelidir.

3. Balta halıların döşeneceği odada en az 24 saat bekletilerek sıcaklık şartlarına
 alıştırılmasını önerir. Zemin sıcaklığı döşemeden önce, sırasında ve en az 72 saat
 sonrasına kadar 15° C’de sabit tutulmalıdır. Ortamda bulunan nem seviyesi %75’i   
 geçmemelidir ve önerilen oda sıcaklığı en az 18°C olmalıdır.

4. Ambalajı dikkatli şekilde açın. Ambalajdan çıkarırken keskin aletlerle halılara zarar   
 gelmesini önleyin. Döşeme öncesinde halıyı olası hatalara karşı kontrol edin.

5. Çok şeritli döşeme talimatları :
 
 Doğru döşeme için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

• Üretim prosedürleri kaynaklı olarak bir üst ve ve bir de alt parça vardır (erkek/dişi)

• Bunlar farklı olduğu için üst parçalar asla alt parçalarla birlikte yerleştirilmemelidir
 (veya tam tersi)

• Ürünler aşağıdaki yolla ayırt edilebilir:  Üst parça: tek rulo numarası
         Alt parça: çift rulo numarası

•  Diğer döşemelerde olduğu gibi sadece aynı renk lotundan alınan halılar birlikte
 döşenmelidir.
 Renk lotu her rulo etiketinde yazılıdır.

• Halı şeritleri her zaman aynı yönde döşenmelidir. (Şerit yönü halının arkasındaki üretim
 etiketinden öğrenilebilir: baskının yazısı aynı yönde olmalıdır!)

6. Balta halının kaliteli yapıştırıcı kullanılarak tamamen yapıştırılmasını önerir.



7. Yoğun araştırmalar sonucunda yapıştırıcısı sanayisi düşük emisyon değerlerine sahip
 solventsiz (EC1) ürünler sunabilmektedir. Bu nedenle halının tamamında kullanılan   
 yapıştırıcılar katı sağlık standartlarımızla uyumludur.

8. Önerilen yapıştırıcı türleri ile ilgili en yeni bilgileri edinmek için yerel yapıştırıcı
 tedarikçiniz ile görüşün. Yapıştırıcı üreticisinin uygulama talimatlarına daima
 uyulmalıdır.
 Havalandırma süresi kullanılan yapıştırıcı miktarı, oda ve zemin sıcaklığına göre değişir.
 Normal emme oranına sahip zeminlerde halılar 5-10 dk havalandırma sonrasında   
 döşenebilir.
 Daha az emici zeminler için biraz daha fazla beklemeniz gerekir.

9 Ek parça döşemesi için aşağıdaki işlemleri yapın:

• İki şeritte önceden ayrı ayrı kesilmelidir (ikisini üst üste koyarak aynı anda kesmeyin!)

• Üstten keskin bir bıçakla kesim yapılmalıdır. Kusursuz bir ek için bıçak bir miktar eğik
 tutulmalıdır.

•  Her zaman beyaz dişlerin arasından kesin. Üst kısımdan ek yapılmamalıdır.

•  Güzel bir ek elde etmek ve yıpranmayı önlemek için iki kenara da şeritler
 döşenmeden önce soğuk izolasyon yapıştırıcısı uygulanmalıdır
 (örn. Roberts 8015-A Solvent Free Universal Carpet Seam Sealer veya benzeri).
 www.robertsconsolidated.com

10 Yeni döşenen ve yapıştırıcı uygulanan halı tanıdık “yeni” kokusuna sahip olabilir.
 Birkaç gün havalandırma ve ısıtma yaptıktan sonra bu koku kaybolur.

11 Perçin ve tabanlık kullanılarak da döşeme yapılabilir. Bu Böylece daha fazla yürüyüş  
 rahatlığı ve halı için daha uzun kullanım ömrü sağlar. Bu BS 5325 standardı
 direktiflerine göre yapılmalıdır.
 Kenarlar daha sonra güçlü bir ısıyla eriyen şeritle yapıştırılmalıdır. Kısa pim perçinlerin
 kullanılması önerilir.
 Merdivene döşenen halılar için neopren yapıştırıcı veya perçin kullanılması önerilir.

12 Küçük odalarda bile gevşek döşeme önerilmez ve bu nedenle döşeme işlemi kendi
 inisiyatifinizdedir. Ofis sandalyeleri için koruyucu levha kullanılması önerilir.
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