TRACTIONBACK®

TractionBack® zelfklevende rug
TractionBack® is een coating met hoge wrijving die op de achterkant van
Milliken tapijttegels en planken wordt aangebracht om ze stevig op hun plaats
te houden zonder dat extra vloervoorbereiding*, primers, tape, plakkers of lijmen
nodig zijn.
Dit opmerkelijke systeem, ontwikkeld door het R&D team van Milliken, biedt
meerdere voordelen voor zowel de klanten die het tapijt gebruiken als de
installateur.

*Alleen

van toepassing op niet-poreuze ondergrond, zie installatiehandleiding voor
voorbereidingsvereisten van alternatieve ondergronden.

TRACTIONBACK®

Vijf goede redenen
om Milliken tapijt te
gebruiken
met TractionBack®
1. Het is beter voor het milieu... en voor u
TractionBack® verbruikt minder
grondstoffen en chemicaliën dan natte
lijmsystemen. Omdat er geen lijmen of
vloerafdichtingsmiddelen worden
gebruikt, elimineert TractionBack® ook
ontgassing van vluchtige organische
stoffen (VOS) die de luchtkwaliteit
verbeteren.
2. Onderhoud kan niet eenvoudiger
Eenmaal geïnstalleerd, blijven tegels
met TractionBack® stabiel op de vloer
en bewegen ze niet zijdelings. Voor
verhoogde vloeren is de toegang tot de
ondervloer snel en handig, omdat
TractionBack® tegels meerdere keren
kunnen worden opgetild en vervangen
zonder verlies van tractie. Waar tegels
beschadigd zijn, kunnen ook deze
gemakkelijk worden opgetild en
vervangen, waardoor er weinig of geen
residu achterblijft op de vloer eronder.

4. Het helpt verspilling tegen te gaan
De TractionBack® coating wordt tijdens
het productieproces op de achterkant
van onze tegels aangebracht, zodat ze
direct uit de doos kunnen worden
geïnstalleerd. Hierdoor bespaar je het
gebruik van lijmen, plakkers,
gereedschappen of tape die vaak
worden gebruikt met andere
tapijtinstallatiesystemen.
5. Het is een bewezen technologie
TractionBack® is een gepatenteerde
Milliken innovatie en heeft een
uitzonderlijke staat van dienst in tal van
kantoor-, onderwijs-, retail- en
zorgomgevingen met variërende
ondervloeren en verkeersniveaus.
Omdat onze Tractionback® coating
aangebracht wordt op het gehele
oppervlak van de tegel zorgt het voor
maximale prestaties.

In het kort:
•
•

3. Eenvoudigere installatie bespaart tijd
en kosten
Met TractionBack® is het niet nodig om
de vloer voor te behandelen met lijmen,
wat de tijd die nodig is om het tapijt te
installeren aanzienlijk verkort. De
installatie is veel sneller en eenvoudiger
en bespaart zowel arbeids- als
materiaalkosten.

•

•
•

Geen laterale bewegingen van
de tegel;
Geen beschadigingen aan de
ondervloer door lijm;
Tegels zijn gemakkelijk op te
pakken voor eenvoudige
toegang tot de ondervloer;
Tegels zijn gemakkelijk te
vervangen;
Verbetering van de luchtkwaliteit
binnenshuis door het uitsluiten
van gebruik van Vluchtige
Organische Stoffen.

