
Legplan / instructies voor ESD kliktegels

Type: MV-FT.ESD.500.5 en MV-FT.ESD.500.7
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Benodigdheden Cirkelzaag, decoupeerzaag of speciale PVC tegelknipper, rubberhamer en 

meetlat.

Voorbereidingen Laat tegels enkele dagen acclimatiseren bij een minimale temperatuur van 

15°C

Verwerkingstemperatuur Minimaal 18°C

Aanbrengen van aardingsfolie [schema 1]

Maak uw bestaande vloer schoon en vrij van lijm- en stofresten en zorg voor een 

binnenklimaat van minimaal 18°C.

Zet twee hartlijnen (blauw) met een smetkoord of laser op de vloer volgens A-A en B-B, zie ook 

onderstaand aardingsplan. 

Vervolgens breng je de aardingsfolie aan volgens onderstaand schema (rood). De folie komt op 

de aansluiting van de ESD kliktegel te liggen. Horizontaal om de 50cm, tussen a-b, b-c, c-d enz. 

Op de verticale as komt de folie om de 150cm geplaatst, volgens voorbeeld tussen 1-2, 4-5, 7-8 

enz. Tape de aardingsfolie op de vloer vast.

Zet het metalenprofiel met de drukknop naar boven langs de muur. Bevestig het op een stukje 

folie onder de tegel met behulp van het meegeleverde stukje kopertape. U kunt de stekker 

aansluiten op een geaard stopcontact.

aanbrengen van ESD PVC vloertgels [schema 2]

Leg de eerste tegel volgens bijgeleverd schema neer op de vloer/folie. Vervolgens wordt de 

volgende kliktegel geplaatst volgens het schema. Gebruik een kunststofhamer om de 

puzzelverbinding in elkaar te klikken.

Leg de opvolgende tegel cirkelvorming om de reeds liggende PVC kliktegels, zie schema. 

Laat de vloer nog wat uitwerken alvorens je de passtukken langs de wanden gaat plaatsen. Laat 

5mm langs de randen van muren en obstakels vrij voor eventuele uitzetting van de tegels.
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Schema 1, aanbrengen folie A
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Schema 2, aanbrengen PVC kliktegels
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