Trap voorbereiden
Gefeliciteerd met uw aankoop!
Op deze pagina geven wij u enkele tips om tapijt van de trap te
verwijderen. Het is erg belangrijk dat het oude tapijt goed
verwijderd is voordat er nieuw tapijt geplaatst wordt. Zorg ervoor
dat nietjes, spanlatten en lijmresten van de trap zijn verwijderd.

Verwijder het tapijt van de trap
Als u gelukt heeft, is het tapijt niet heel goed vastgelijmd op de trap.
Verwijderen is dan erg simpel en kunt u binnen een dag of zelfs avond afwerken.
Is het tapijt goed vastgelijmd? Dan wacht u een zwaardere en tijdrovende klus.
In deze gevallen raden wij u aan om het tapijt in stroken te snijden. Op deze
manier kost het minder kracht. Eventueel kunt u het tapijt trekken met een
trekklauw.
Let op: Snijd het tapijt niet te kort af, dan heeft u namelijk geen grip meer op het gedeelte dat u moet losmaken

Verwijder de overgebleven tapijt- of lijmresten
Er blijven altijd stukjes tapijt, rug, jutte, lijmresten en/of schuimrubber achter op
de trap. Grotere stukken kunt u wegsteken met een steekmes. De kleine stukken
kunt u wegschrappen met een verfstripper. Daarnaast kan een schuurmachine
ook een handig hulpmiddel zijn. Blijven er alsnog (soepele) lijmresten achter?
Dan kunt u producten zoals tapijtoplosser gebruiken.

Let op: Het tapijt van de trap losweken met warm water of cola is géén goed idee. Het water kan in het hout trekken,

Verwijder de nietjes of spijkers
Eventueel aanwezige nietjes of spijkers aan de onderkant van de trap kunt u
verwijderen door ze er met een tang of een priem uit te trekken.
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Let op: Spijkers en nietjes kunnen erg scherp zijn

Geschilderde trap
Als een trap geschilderd is en er geen tapijt op heeft gelegen, dient u deze op
te schuren en te reinigen. Dit zorgt voor een betere hechting van de tapijtlijm
op de treden en stootborden. Wilt u de zijkanten niet gestoffeerd hebben? Dan
is het raadzaam deze twee weken voor de stoffeer datum te schilderen. Dit om
de verf zo goed mogelijk uit te laten harden.

Let op: bij trappen met een grondverflaag is deze stap niet nodig

Tapijt laten verwijderen door TapijtNodig.nl
Heeft u geen zin of tijd om het tapijt zelf van de trap te verwijderen? Dan kunnen
wij dat natuurlijk ook voor u doen!
!

Halve Bezemstelen
Mochten er halve bezemstelen op de neus van de treden bevestigd zijn, dan
dienen deze te zijn verwijderd voor het plaatsen van het nieuwe tapijt.

Aanvullende voorwaarden Tapijtnodig.nl
- De trap dient schoon en verwijderd te zijn van: tapijt, lijm, nietjes, bezemstelen, vuil en stof
- Door het slecht of laat aanbrengen van de verf is de stoffeerder niet verantwoordelijk voor eventuele
schade ontstaan door de stoffering.
- De ruimtes dienen vrij te zijn van obstakels en werkzaamheden van andere partijen
- De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat alle punten worden gehanteerd
- Indien aan bovengenoemde punten niet wordt voldaan, zal er een kilometervergoeding worden gerekend en
moet er opnieuw worden gekeken naar een nieuwe stoffeerdatum
- Moet de stoffeerdatum door een van de bovengenoemde punten gewijzigd worden? Dan zal er worden
gekeken naar de eerstvolgende mogelijkheid in de planning.
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