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PERALATAN YANG DIBUTUHKAN
Meteran, Penggaris Siku, Pisau Cu er, Lem PVC Kuning, Roll dari Metal, Benang, Palu Karet, Kuas Lem

PERSIAPAN
1. Aplikasi REGIS® Vinyl Floor adalah untuk lantai dan dinding interior / di dalam ruangan. Cara menghitung
kebutuhan Vinyl Floor = (Panjang Area x Lebar Area) + 10% .
2. Pastikan dasar lantai yang akan dipasang Vinyl Floor dalam keadaan kering dan rata. Bersihkan dasar dari debu,
butiran pasir, gundukan semen, dan kotoran lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal.
3. Untuk ruangan lama yang sebelumnya sudah dipasangi lis lantai pada sudut-sudutnya; lepaslah lis lantai terlebih
dahulu, karena pemasangan lis lantai merupakan tahap akhir.

PEMASANGAN
1. Simulasikan urutan pemasangan Vinyl Floor. Layout vinyl flooring
dapat disusun seperti bata (lihat gambar di sebelah ini) atau
sejajar sesuai selera dan motif.
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2. Ukurlah dimensi ruangan dan temukan garis tengahnya. Mulailah pemasangan Vinyl Floor dari garis tengah
menuju ke sisi samping ruangan, untuk mendapatkan hasil yang simetris.
TIPS:  Untuk tampilan terbaik, arahkan penataan lantai ke sumber cahaya (jendela) atau searah dengan
bagian dinding yang terpanjang.

atau
Untuk tampilan terbaik,
arahkan penataan lantai
ke sumber cahaya (jendela)

Arahkan penataan
lantai searah dengan
bagian dinding yang terpanjang.

 Gunakan pisau cutter untuk pemotongan bagian yang lebih pendek dengan permukaan Vinyl Floor

menghadap bawah.
3. Gunakan lem kuning pvc pada permukaan dasar lantai dan bagian bawah dari lembaran Vinyl Floor. Lem merata,
diamkan selama 5-10 menit, kemudian rekatkan lembaran dengan dasar lantai. Gunakan palu karet dan roller
dari metal untuk memastikan pemasangan yang rapi, tanpa celah sambungan dan rata.
TIPS:  Untuk REGIS® Vinyl CLICK Flooring, dapat dipasang dengan menggunakan sedikit lem pada bagian
sudut-sudut ruangan atau tanpa lem sama sekali.
4. Ulangi langkah ke-3 hingga semua bagian tertutup Vinyl Floor. Sisakan 2-3mm pada sudut-sudut ruangan.
5. Pasang Lis Transisi atau Lis Lantai.

PERAWATAN
Bersihkan kotoran secara berkala dengan sapu nylon halus atau kain pel dengan sedikit air.
Gunakan cairan pembersih yang tidak mengandung amonia.
Gunakan alas pelindung pada ujung furniture yang menempel/menyentuh lantai.
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