
Texflor®  döşeme kılavuzu  

                                          



Temel bilgiler

1. Döşeme öncesinde her zaman teslim 
edilen halıların talep edilen özelliklere 
uyduğundan emin olun (renk, genişlik...)            

2. Halıyı kesmeden önce detaylı bir 
döşeme planı yapın. 

3. Alt  tabakanın aşağıdaki  şar t lara 
uyduğundan emin olun: düz, tozsuz, 
kuru ve yağsız olmalı ve darbeye ve 
çarpmaya dayanmalı. CM sensor cihazı 
ile elde edilen değere göre kuru zemin 
maksimum %3 neme sahiptir. Gerekirse 
zemin 24 saat öncesinden onarılmalı ve 
düzgün hale getirilmelidir.

4. Döşemeden önce halının dinlendirilmesi 
öneril ir. Döşeme öncesi, sırası ve 
sonrasında önerilen oda sıcaklığı en az 
15° C olmalı ve bağıl nem yüzdesi %30-
60’ı geçmemelidir.

5. EC1 etiketinde belirtilen yapıştırıcılar 
k u l l a n ı l a r a k  h a l ı n ı n  t a m a m e n 
sabitlenmesi veya yapıştırılması önerilir: 
bu yapıştırıcılar düşük emisyon değerleri 
ve solventsiz olmaları nedeniyle çevre 
dostudur. Bu konularla ilgili daha fazla 
bilgi almak için lütfen bu belgenin 
sonunda listelenen önerilere bakın veya 
tedarikçiniz ile irtibata geçin. 

6. Halının aynı yönde döşenmesi çok 
öneml id i r .  Bu  neden le  döşeme 
öncesinde ürünlerin yönü mutlaka kontrol 
edilmelidir. Yön ile ilgili emin olmak için 
lütfen aşağıdaki adımları uygulayın: 

Halının üzerine bir kağıt yerleştirin
Üzerine bir kalem koyun

Kaleme baskı uygulayarak ileri geri 
yuvarlayın

Kağıdın hareket ettiği yön halının 
yönüdür. 

Alt zemin hazırlığı

Alt zemin ne olursa olsun işe başlamadan 
önce işi yapacak kişi alt zeminin aşağıdaki 
kriterleri karşıladığından emin olmalıdır:

- Yapısal olarak düzgün ve dengeli

- Çatlaksız

- Tamamen kuru: halının boyutsal  
 dengesini etkileyen nem olmamalı ve  
 küflenmeyi önlemeli

- Zemin sert ve dengeli olmalı

- Pürüzsüz: zemin üzerinde çıkıntı veya

 girintiler olmamalı.

- Yeterli sayıda genleşme noktası

- ortak odalarla aynı seviyede

- her tür kirden temizlenmiş olmalı

 (toz, yağ, boya ve plaster)

- Uygun zemin sıcaklığı

- Uygun oda sıcaklığı

- Zeminden ısıtma sistemi bulunuyorsa  
 sıcaklığı kontrol edilerek çalıştırılmalı

 

Uygun düzleştirme maddeleri ile düzgün 
olmayan alt zeminler düzeltilmelidir.
Alt zeminlerin çoğu için astar gereklidir. 
Alt zemin türü ve durumu Texflor halıların 
döşenmesini ve performansını doğrudan 
etkiler ve bu nedenle alt zemin hazırlığının 
çok büyük önemi bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için yapıştırıcı üreticisinin alt 
zemin hazırlık kılavuzunu talep edin. Burada 
alt zemini nasıl hazırlayacağınız hakkında ve 
hangi ürünleri kullanmanız gerektiği ile ilgili 
detaylı bilgi bulacaksınız.



Döşeme Yöntemleri.
Texflor® Halı arka dolgusu tam yapıştırıcı ile 
döşenebilir. 

Tam yapıştırma

a) sabitleme yapıştırıcısı (ev tipi kullanım)
b) dispersiyon yapıştırıcı/genel yapıştırma
c) solventsiz kontak yapıştırıcı (merdiven)

Başlamadan önce yapıştırıcı üreticisinin 
ta l imat larına bakın ve bu tal imat ları 
uygulayın. Yapıştırıcıyı bir rulo veya 
taraklı mala ile alt zemine yayın. Minimum 
yapıştırıcıyı uygulamak için ince taraklı mala 
kullanılması önerilir. Bu sayede halı daha 
sonra kolaylıkla kaldırılabilir.

Bekleme süresi bitt ikten sonra halıyı 
yapıştırıcıya yerleştirin ve yapıştırıcı ile 
tamamen temas etmesi için sertçe bastırın. 

Ek bulunuyorsa eklerin dispersiyon 
yapıştırıcı ile yapıştırılması tavsiye edilir.

Ek yapmaya başlamadan önce kenarların 
birbirine tam oturduğundan emin olun. Bu 
nedenle iki halı parçasını da tasarımları 
birbirine uyacak şekilde birbiri üzerine 
yerleştirin ve kanca uçlu bir bıçakla kesin. Eki 
kapatın ve yapıştırıcıyı uygulamadan önce 
halıların uyumunu ve tasarımlarını kontrol 
edin.

İki halı parçasını da geriye katlayın ve taraklı 
mala ile dispersiyon yapıştırıcısını alt zemine 
eşit şekilde uygulayın. Önerilen bekleme 
süresinden sonra halıyı yapıştırıcı üzerine 
serin ve Texflor’un yapıştırıcı ile tamamen 
temas etmesi için sertçe bastırın. Eki kapatın 
ve duvar kısımdaki halıları kesin.
 

Çapraz ekler  - Çapraz ekler kapatma 
profili ile kapatılmalıdır. Tüm yapı dişleri 
çapraz ek yapımı sırasında kesilir.

Halılar merdivenle remerdivenler için 
öneri len solventsiz kontak yapıştırıcı 
i le  tamamen yapışt ı rma yöntemi  i le 
döşenmelidir. Her zaman önce talimatları 
okuyun ve bunları uygulayın.

Ha l ıy ı  merd ivene döşemeden önce 
yapıştırıcının taraklı mala ile halının arka 
kısmına uygulanması öneri l i r .  Halıyı 
merdivene yapıştırmadan önce bu tabakanın 
kurumasını bekleyin. Bu sayede halı arka 
dolgusunun çok fazla yapıştırıcıyı emmesi 
önlenir.

Basamak ve dikey kısımlarını kaplamak için 
ne kadar uzunlukta halı gerektiğini ölçün ve 
ihtiyacınız olan kadarını kanca uçlu bıçakla 
kesin. Parçanın yönü aşağıyı göstermelidir. 

Solventsiz kontak yapıştırıcıyı basamağa ve 
üst basamağın düşey kısmına taraklı mala 
ile düzgün şekilde uygulayın. Basamakların 
bazı kısımlarına mala ile ulaşılamıyorsa 
yapıştırıcıyı uygulamak için normal bir fırça 
da kullanabilirsiniz.

Önerilen bekleme süresinin ardından halı 
üst basamağa sürülen yapıştırıcıya serilerek 
sertçe bastırılmalıdır. Perçin kullanarak halıyı 
basamaklara tam oturacak şekilde gerdirin 
ve dikey kısımda bulunan yapıştırıcıya temas 
etmesi için sertçe bastırın.

Son olarak düşey kısmın alt kısmında 
kalan fazla halıyı kesebilirsiniz. Halıyı kalan  
kısımlara da aynı şekilde uyguladığınızda 
merdivenlerinizde mükemmel sonuç elde 
edersiniz. 


