
DÖŞEME KILAVUZU Twinback®  

                                           



Fundamentals

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 
kullanılarak halının tamamen sabit-
lenmesi 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

  kontrollü sıcaklıklarda çalıştırılmalıdır 
 Düzgün olmayan zeminler uygun

 düzeltme maddesi ile düzeltilebilir. 

Alt zeminlerin çoğu için astar gereklidir. Alt 
zeminin tipi ve durumu Twinback® halının 
döşenmesi ve performansını doğrudan 
etkiler. Bu nedenle alt zeminin hazırlanması 
çok büyük önem arz eder.

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.
Twinback® arka dolgu ile halılar 3 farklı 
şekilde döşenebilir: Tam Yapıştırma:

• Halı çıtçıtı ile gerdirerek
• Çengelli bant üzerine döşeme
  (ev tipi kullanım)

Tam yapıştırma

Tam yapıştırma 3 tür yapıştırıcı ile yapılabilir:

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 süresinin ardından halıyı 
yapıştırıcı üzerine serin ve Twinback® in 
yapıştırıcı ile tamamen temas etmesi için 
serçe 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 merdivenlere merdivenler 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.



Kancalı çubuklarla gerdirme
 
Twinback® arka dolgulu halıyı gerdirmek için 
kancaları duvar ve şeritler arasında bir oluk 
bırakacak şekilde yerleştirin.

Bu oluk serilecek halı kalınlığının üçte biri 
kadar olmalıdır. Alt tabakayı zeminin üzerine 
serin ve kancaların dışına taşan fazla kısmı 
keserek alt tabakanın üzerini kapatmamasını 
sağlayın.

Kancalı çubuk üzerine solvent kontak 
yapıştırıcı sürün. Halıyı alt tabakanın ve 
çubukların üzerine serin. Halıyı Knee Kicker 
(Diz Desteği) kullanarak kancaya takın ve 
duvar boyunca gerdirin ve Easy Tucker 
kullanarak aradaki oluğa bastırın.

Düzgün, sağlam şeki lde oturmuş ve 
yıpranmayan bir kenar elde etmek için fazla 
halı kancalara sabitlemek üzere yaklaşık 
1 cm pay bırakılarak uygun duvarlarda 
kesilebilir. 

Alt tabaka ve halı tutucusu ile Twinback® halı 
döşemek istediğiniz alanda ek bulunuyorsa 
sorunsuz b i r  sonuç e lde etmek iç in 
Floorworks sisteminin kullanılması önerilir.  
Ek yapmaya başlamadan önce kenarların 
birbirine tam oturduğundan emin olun

İki halı parçasını da tasarımlar uyacak 
şekilde birbiri üzerine yerleştirin ve kancalı 
bir bıçakla kesin. Eki kapatın ve yapıştırıcıyı 
uygulamadan önce halıların uyumunu ve 
tasarımlarını kontrol edin.
Ek altına bir Floorworks ek şeridi yerleştirin 
ve halının kesik kısımları tam olarak oturacak 
şekilde birbirine yapıştırın

Şeridin sonuna ek demirini yerleştirin ve ek 
kenarlarını arka metal kenar kılavuzu altına 
kaynak başlığı boyunca paralel olacak 
şekilde itin.

Demiri dengeli bir hızla ilerletin. Her zaman 
parça yönünde ek yapın. Demiri ters yönde 
hareket ettirirseniz ek üzerinde renk farkı 
olabilir. Yapıştırıcı şeritten ve demirin 
arkasındaki kaynak başlığından çıkar ve bu 
sayede ek kenarlarını birbirine tamamen 
yapıştırır.

Halının arka dolgusuna sıcak yapıştırıcının 
düzgün bir şekilde nüfuz etmesi için demirin 
arka kısmında halının üzerinde bir ek rulosu 
kullanın. Ön yüz ipliklerini yukarı kaldırın. 
Bu sayede aşağı konumda soğumaz. Ek 
soğuduktan sonra halı kesilebilir.

Merdivenleredöşeme yapılmadan önce 
merdivenler temiz ve tozsuz olmalıdır. 
Merdivenlerin sağlam olduğundan emin 
olun ve kalıntıları ve çivileri sökün. Halı 
tutucuyu merdivenin uzunluğuna göre 
kesin ve pimlerle merdivenlerin eklem 
yerini gösterecek şekilde basamak ve dikey 
kısmına sabitleyin. Alt tabakayı basamaktaki 
Halı Tutucunun arka kenarından dikey 
kısımdaki Halı Tutucunun arka kenarına 
kadar tek parça halinde merdiven genişliği 
boyunca yerleştirin. Yerinde sabitlemek için 
zımbalayın. Tutucunun üzerini kapatmaması 
için fazla kısmı kesin. Dikey kısmın altından 
başlayarak (parça yönü aşağıyı gösterecek 
şekilde) halıyı yerleştirin. Diz desteği ile halıyı 
tutucu üzerinde gerdirin ve son olarak Easy 
Tucker kullanarak aradaki boşluğa halıyı 
oturtun.

Standart kombinasyona dikkat gösterin. 
Tutucu pimleri ve Tutucu üzerindeki kancalı 
şerit sayesinde şerit fazla erken tutmadan 
önce Twinback® halıyı merdivenlerin ek 
yerine sabitleyebilirsiniz. Halı yeterli şekilde 
desteklendiğinde Diz Desteğini kullanarak 
halıyı Tutucu üzerinde gerdirin. Halıyı bir 
sonraki basamağa yuvarlayın ve diğer 
basamaklar için de aynı işlemi uygulayın.



5 cm kancalı şerit kullanılması önerilir.
Kancalı şeritte Twinback arka dolgunun daha 
güvenli şekilde oturması için şeritleri duvara 3 
cm mesafe bırakarak takın.

Halının açılırken hemen tutulmasını önlemek 
için kancalı şeriti yapışkan bant ile kaplayın. 
Halıyı açın ve döşemek için doğru konuma 
getirin.

Yapışkan bandı kancadan yavaş yavaş 
çıkarın ve diz desteği kullanarak halıyı 
kancalı şerite gerdirerek tutturun. Çizimler 
işlem adımlarını vermektedir:

Gerdirilmiş halıyı kancalı şerite AC tarafı 
boyunca tutturun. Halıyı AC ortasından 
başlayarak diğer tarafa doğru gerdirin ve 
kancalı şeride tutturun. Gerdirilmiş halıyı 
AB boyunca kancalı şerit üzerine yerleştirin. 
Son olarak halıyı CD boyunca kancalı şeride 
gerdirerek takabilirsiniz.

Tüm gerdirme işlemleri tamamlandığında 
duvar tarafındaki fazla kısımlar kesilebilir. 
Twinback® halıyı kesmek için her zaman 
kancalı bir bıçak kullanın.

Daha geniş yüzeyler için (20m² üzerinde) 
daha iyi tutunma sağlamak üzere odanın 
genişliği boyunca ekstra şeritlerin
kullanılması önerilir.

Ek veya merdiven bulunuyorsa halının 
tam yapıştırma ile veyatutma çubukları ile 
gerdirilerek döşenmesi önerilir. 

Kancalı şerit üzerine döşeme 
(ev tipi kullanım)
 
Twinback® arka dolgulu bir halının kancalı 
şerit üzerine döşenmesi bir çok avantaj 
sunar:
– Çevre dostu bir döşeme     
 yöntemidir(yapıştırıcı kullanılmaz,
 koku yapmaz)
– Çok basit ve hızlı bir döşeme yöntemidir -
 halı kancalı şerit üzerine yerleştirildiğinde  
 hemen kullanılabilir
– çok temiz bir döşeme yöntemidir
– halı değiştirilirken alt zemin zarar görmez  
 ve kancalı şerit üzerinde halı kalıntısı  
 olmaz 
– sökülmesi çok kolay bir döşeme  
 yöntemidir -halı kancadan çıkarılarak  
 sökülebilir
– aynı kancalı şerit Twinback arka dolgulu  
 halıların döşenmesi için en az üç kez daha  
 kullanılabilir.

Başlamadan önce alt zeminin düzgün, 
pürüzsüz, kuru, temiz olduğundan ve 
yapışmayı etkileyecek kir veya nesnelerin 
bulunmadığından emin olun. Alt zemin 
olarak vinil veya PVC döşeme bulunuyorsa 
yumuşatıcı etkilerine karşı koruyan akrilik 
yapıştırıcı astar i le özel kancalı şerit 
kullanılması önerilir.

Tekstil döşemeler alt zemin olarak uygun 
değildir. Alt zemindeki çıkıntıların onarılması 
ve ardından uygun bir düzleştirme maddesi 
kullanılarak düzleştirilmesi önerilir.

Kancalı şeritin uygulanacağı kısımlara 
ince bir yapıştırıcı tabakasını düz bir mala 
ile uygulayabilirsiniz. Yapışkan tabaka 
kuruduğunda şeritin kalıcı ve uzun süreli 
yapıştırılması için mükemmel bir alt zemin 
sunar.


