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gebruiksaanwijzing

PRIMO PX systeemvloer
Deze gebruiksaanwijzing geeft een uitleg voor een efficiënt gebruik van de PRIMO PX systeemvloer,
waardoor gemiddeld 40 m2 per manuur kan worden gelegd.

De gebruiksaanwijzing bestaat uit drie delen:

deel 1:

Uitleg bij het monteren en demonteren van de PRIMO PX systeemvloer
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deel 2:

PRIMO TS transport sysytem
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deel 3:
		

Uitleg over het gebruik van het PRIMO LS level system waarmee de PRIMO PX
systeemvloer waterpas kan worden gelegd
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Deel 1
Uitleg bij het monteren en demonteren van de Primo PX systeemvloer
Voor het monteren van de Primo PX systeemvloer worden de volgende producten gebruikt:
A.
B.
C.

vloertegel
stelvoet
stelvoetbox

A.					

B.					

C.

Montage
1A.

Bepaal de positie van de vloer.

1B.

Plaats de pallets met de vloertegels en stelvoetboxen buiten het werkgebied, bij voorkeur op een 		
plek aan de rugzijde van waar u wilt beginnen.

1A.							

1B.
3

2A.

Leg aan een zijde van de vloer een rij tegels en koppel deze aan elkaar door middel van de
stelvoeten.

2B.

Zorg ervoor dat alle 4 nokjes van de stelvoeten aan de buitenzijde van de vloer volledig naar
binnen gericht zijn en onder de vloertegel zitten.

2C.

Zorg ervoor dat slechts 2 nokjes van de stelvoeten aan de binnenzijde van de vloer, onder de 		
vloertegels zitten.

2A.							

2A.

2A.							

2B.

2C.
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3A.

Zet halverwege elke 3e tegel 3 rechtopstaande tegels haaks op de rij.

3B.

Zorg ervoor dat de onderkant van deze tegels naar links gericht en dus zichtbaar is.

3C.

Persoon 1 herhaalt deze handeling. Hierdoor ontstaan er rijen van rechtopstaande tegels.

3D.

De formaties van 3 tegels staan klaar om te worden gemonteerd.

3A.							

3B.

3C.							

3D.

4A.

Plaats tussen elke rij rechtopstaande tegels een box met stelvoeten.

4B.

Persoon 2 begint met het monteren van de vloer door de klaarstaande tegels aan de eerder
gemonteerde rij te koppelen. U werkt van links naar rechts.

4A.							

4B.

5

5A.

Zorg dat u zo min mogelijk uw voeten verplaatst en meerdere stelvoeten in uw hand houdt.
Hiermee bereikt u dat u zo min mogelijk hoeft te bukken.

5B.

Persoon 1, de aanlegger, zorgt ervoor dat de lege boxen vervangen worden door volle boxen met 		
stelvoeten.

5A. 							

5B.

6A.

Door deze werkwijze consequent aan te houden, kunt u gemiddeld 40 m2 per manuur leggen.

6B.

U herhaalt deze handelingen tot de vloer in zijn geheel gemonteerd is.

6A.							

6B.

Demontage
7A.

Verwijder de stelvoeten bij de hoekpositie.

7B.

Hierdoor kunt u eenvoudig de tegel uit de vloer nemen.

7A.							

7B.
6

8A.

Stapel 3 naast elkaar liggende tegels op elkaar.
Herhaal deze handeling tot de gehele rij is opgestapeld.

8B.

Verwijder nu de gestapelde tegels en plaats deze op de pallet.
Op deze manier demonteert u de gehele vloer.

8A.							

8A.

8A.							

8B.

9.

Veeg de stelvoeten bij elkaar waarna u deze weer terugplaatst in de boxen.

9.							

9.
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Deel 2
PRIMO TS transport system
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Deel 3
Uitleg over het gebruik van het Primo LS level system waarmee de Primo PX
systeemvloer waterpas kan worden gelegd
Voor het monteren en het waterpas leggen van de Primo PX systeemvloer worden de volgende producten
gebruikt:
A.
B.
C.

vloertegel 			
stelvoet 			
stelvoetbox							

A.					

B.					

C.
10

laserset bestaande uit:
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

laser 				
statief 				
draaipen
laserontvanger 		
accuboormachine 		
accu oplader
duimstok
verkorte draaipen
reserve batterij accuboormachine
reserve batterijen laser
reserve batterijen laserontvanger

PRIMO LS level system suitcase
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Montage
Voordat u begint, controleert u de lading van de batterijen van de:
-accuboormachine
-laser
-laserontvanger

1.

Plaats in de linker hoek buiten het werkveld een vloertegel op stelvoeten en leg daar bovenop een 		
extra vloertegel.

1.							
2.

1.

Vouw het driepotige statiefje uit en draai deze vast aan de onderzijde van de laser.

2.							

2.

3A.

Plaats de laser op de dubbelgestapelde vloertegels buiten het werkveld.

3B.

Zorg er voor dat de verstelknoppen van de laser haaks op de vloer staan.

3A.							

3B.
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4.

Stel met behulp van de verstelknoppen de laser waterpas.

4.							

4.

5A.

Zet de laser aan.

5B.

Plaats op een afstand van ongeveer 20 cm de duimstok voor de laser.

5A.							

6.

5B. 			

Verstel het laserpunt handmatig in de richting van de duimstok, zonder de laser zelf te draaien.

6.							

6.
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7.

Meet de hoogte van het laserpunt op de duimstok.

7.						

8A.
8B.

Plaats nu de duimstok op het tegenoverliggende hoekpunt.
Zorg door middel van de verstelknop dat het laserpunt dezelfde hoogte aangeeft.
Deze handeling herhaalt u bij het andere hoekpunt.

8A.							

8B. 			

8B.							

8B. 			

9A.
9B.

Bevestig de accuboormachine aan de roestvrijstalen draaipen.
U verbindt ook de accuboormachine door middel van de contactkabel aan de draaipen.

9A.							

9B.
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10.

Zet de laserontvanger aan door middel van de knop aan de achterzijde.

10.

						

11.

Druk op de Spinknop waardoor de laser gaat draaien.

11.

				

12A.
12B.

Draai het schroefdraad van een stelvoet +- 1 cm uit.
Plaats deze stelvoet op 20 cm voor de laser.

12A.							

13.

12B.				

Plaats de pen van de accuboormachine in de inbusmoer van de stelvoet.

13.							

13. 			

15

14.

Stel de laserontvanger op de accuboormachine op de juiste hoogte in.
U hoort een pieptoon indien de laserontvanger op de juiste hoogte is ingesteld.
Zet de laserontvanger vast.

14.

		

15.

Controleer met een stelvoet en de accuboormachine of de laser in het gehele werkveld de
laserontvanger op de accuboormachine bereikt.
Door met de accuboormachine de stelvoet in en uit te draaien moet overal de pieptoon hoorbaar 		
zijn. Let vooral ook op het hoogste en laagste punt van de vloer in de hal.

15.							

15.		

		

U kunt nu beginnen met het waterpas monteren van de vloer.

16A.

Leg aan een zijde van de vloer een rij tegels en koppel deze aan elkaar door middel van de
stelvoeten.

16A.							

16A.
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16B.

Zorg ervoor dat aan alle zijden van deze rij vloertegels 2 nokjes van de stelvoeten zich aan de
buitenzijde van de vloer bevinden.

16C.

Ook aan de buitenzijde van de vloer, laat u 2 nokjes van de stelvoet naar buiten gericht.
De stelvoeten aan deze buitenzijde verstelt u pas op hoogte als de gehele vloer gelegd is, waarna 		
u zorgt dat ook alle 4 nokjes van deze stelvoeten volledig naar binnen gericht zijn en onder de vloer
zitten.

16B.							

16C.

17A.

Zet halverwege elke 3e tegel 3 rechtopstaande tegels haaks op de rij.

17B.

Zorg ervoor dat de onderzijde van deze tegels naar links gericht en dus zichtbaar is.

17C.

U herhaalt deze handeling. Hierdoor ontstaan er rijen van rechtopstaande tegels over het gehele 		
werkveld.
De formaties van 3 tegels staan klaar om gemonteerd te worden.

17A.							

17C.

17B.
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18.

Plaats tussen elke rij rechtopstaande tegels een box met stelvoeten.

18.				

19A.

Persoon 1 begint nu de eerste rij tegels op de juiste hoogte af te stellen. U plaatst de draaipen in de
inbusmoer van de stelvoet. De accuboormachine draait het voetje omhoog.

19B.

De accuboormachine stopt automatisch op commando van de laserontvanger, wanneer u de 		
gewenste hoogte heeft bereikt. U hoort op dat moment de pieptoon.
U werkt van links naar rechts.

19A.							

19B.

20A.

Persoon 2 monteert de klaarstaande tegels aan de eerder op hoogte gestelde tegels.

20B.

Hierdoor ontstaat een nieuwe rij tegels welke wederom op de juiste hoogte gesteld moet worden 		
door persoon 1.
Deze handelingen herhaalt u tot de gehele vloer waterpas is gemonteerd.

20A.							

20B.
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21A.

Zorg er altijd voor dat er geen obstakels zijn tussen de laser en de laserontvanger.
Wanneer er geen contact is tussen de laser en de laserontvanger, zal de accuboormachine niet 		
automatisch op de gewenste hoogte stoppen.

21B.

Indien een stelvoet te hoog is uitgedraaid, drukt u de rode knop in bij uw linker duim.
Hierdoor negeert de accuboormachine het signaal van de laser.

21C.

Door de draairichting van de accuboormachine te veranderen, kunt u de stelvoet weer naar 		
beneden draaien.

21A.							

21C.

21B.

						

Demontage
22.

De demontage van een lasergestelde vloer vindt op eenzelfde manier plaats als uitgelegd in deel 1 		
van deze gebruiksaanwijzing.
Nadat de stelvoeten teruggeplaatst zijn in de stelvoetboxen, kunt u door middel van een
accuboormachine en een verkorte draaipen, de verhoogde stelvoeten terugdraaien tot de
oorspronkelijke stand.

22.
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