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nora® nTx – 
Betrouwbaar. Snel. Universeel.
HET REVOLUTIONAIRE SNELLEGSYSTEEM
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Herkent u dit?

'Ik kan het mezelf niet veroorloven om afdelingen voor renovatiewerkzaamheden langere  
tijd te sluiten.'
Petra Günther, directrice verpleeg- en verzorgingscentrum 'Glück Auf' in het Duitse Benndorf

'Wij waren bang dat tijdens de voorgenomen renovatie de ondergrond onherstelbaar zou 
 worden beschadigd door het verwijderen van de oude vloerbedekking.'
Matthias Kopf, directeur van de afdeling bouw van het districtsbestuur Niederbayern in Landshut

'Voor ons was het belangrijk dat er bij de nieuwbouwwerkzaamheden zo min mogelijk stof  
en vuil zou ontstaan en de productiehal zo snel mogelijk zou kunnen worden ingericht en gebruikt.'
Ronald en Marcel Fischer, directeuren SanaCare Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG in Alsbach-Hähnlein
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De oplossing heet nora® nTx – deze vloerbe-
dekking wordt al in de fabriek voorgelijmd.

Zeer effi  ciënt

Het voorbereiden van de ondergrond 
en het plaatsen van nora® nTx kost 
slechts enkele handelingen. Resultaat 
is meer oppervlakte in minder tijd.

Meteen te gebruiken

Droog- en wachttijden vervallen. 
Aanbrengen is mogelijk tijdens 
bedrijfsuren en de vloer is na het 
plaatsen direct beloopbaar.

Betrouwbaar resultaat

nora® nTx verkleint legrisico's: geen 
blaasvorming, geen restindrukken, 
geen stuiknaden. Totaalsysteem van 
één leverancier: 10 jaar garantie.*

Voor alle soorten ondergrond

nora® nTx is geschikt voor alle gang-
bare soorten ondergrond en ideaal 
voor problematische ondergronden 
en vloeren met vloerverwarming.

Toepassing bij restvocht

Toepassing is ook mogelijk in 
nieuwbouw en bij verhoogde rest-
vochtigheid van de ondergrond.

Vloerbedekking op vloerbe-
dekking installatie

Bij renovaties kan het product in 
slechts enkele stappen worden 
aangebracht op bestaande vloer-
bedekkingen.

De voordelen in een oogopslag:

Met nora® nTx verkort u de legtijd met 
 ongeveer 50 % en kunnen renovaties zelfs 
tijdens bedrijfsuren worden uitgevoerd. 

Legrisico's, bijvoorbeeld blaasvorming, restindrukken 
of stuiknaden, zijn verleden tijd.

*  Geldig bij leveringen vanaf 1 juli 2017. 10 jaar garantie voor de in onze garantievoorwaarden genoemde criteria. 
(op te vragen via het op pag. 12 vermelde adres)
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y e a r s
w a r r a n t y

under the criteria 
indicated in 
our warranty 
conditions*.

* t o  b e  r e q u e s t e d  f r o m  o u r  o ffi c e

nora® nTx bestaat uit onze standaard noraplan® en norament® vloerbedekkingen die zijn voorzien van een zelfklevende 
achterzijde. De lijmlaag wordt beschermd door een beschermfolie. De lijm zelf is, net als onze vloerbedekkingen, 
op rubberbasis en bijzonder onschadelijk voor de gezondheid. Speciaal voor nora® nTx ontwikkelde legmaterialen 
en gereedschappen bieden functionele betrouwbaarheid en garanderen de hoogste kwaliteitsstandaarden. In juni 
2016 werd nora® nTx onderscheiden met de 'Plus X Award' in de categorie 'High Quality und Funktionalität'.

1 ondergrond    2 nora® nTx 020 (primer)    3 nora® nTx vloerbedekking met zelfklevende achterzijde

Waaruit bestaat nora® nTx?

nora® nTx | Systeemopbouw

Het plaatsen van nora® nTx gaat uiterst eenvoudig en snel: 
de vloerbedekking uitleggen, op maat snijden, beschermfolie 
 verwijderen, vastplakken, aanwalsen en klaar!

In vergelijking met conventionele lijmverlegging vervallen 
diverse bewerkingsstappen en daarmee foutoorzaken, 
 bijvoorbeeld het aanbrengen van de lijm en 
droog- en wachttijden.

nora® nTx is een nieuwe en unieke technologie voor het professioneel plaatsen van nora® rubber 
vloerbedekkingen. Even eenvoudig als geniaal; nora® nTx neemt zijn lijmkracht al vanuit de fabriek 
mee. In enkele bewerkingsstappen is de vloer schoon en betrouwbaar geplaatst en direct te 
gebruiken. En dat op zowel de in nieuwbouw gebruikelijke betonnen of cementen dekvloeren als 
op bestaande andere vloerbedekkingen. Zelfs een verhoogde restvochtigheid in de ondergrond 
is geen probleem voor nora® nTx.
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Hoe werkt een plaatsing  
met nora® nTx?

9.00 uur: Voor het plaatsen

Vloerbedekking op maat snijden: Vloerbedekking uitleggen en 

op maat snijden.

Vloerbedekking aanwalsen: Daarna kan de ruimte direct worden 

ingericht en de vloer worden gebruikt; zonder wachttijden.

16.00 uur: Klaar

Voorbereiden van de ondergrond: Afschuren, stofzuigen en aan-

brengen van de nora® ntx 020 primer; opnieuw afschuren en 

stofzuigen.

Vloerbedekking plaatsen: Beschermfolie lostrekken en de 

 vloerbedekking verlijmen.

Alle informatie en meer toepassingsvoorbeelden van de  

nieuwe verlegtechniek nora® nTx vindt u op ntx.nora.com

Bij Büro Meyer + Harre Interiors Design in Berlijn werd noraplan® nTx  
bijvoorbeeld als vloerbedekking-over-vloerbedekking geplaatst.
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Project: Districtsadministratiegebouw Niederbayern in Landshut; 

Plaatsingsmethode: noraplan® valua nTx/unita nTx (1.000 m²)

De nieuwe rubber vloerbedekking nora® nTx is een bui-
tengewoon goede oplossing. Met name in gebouwen 
waar door een klassieke vloerrenovatie de kans op scha-
de aan historisch bouwmateriaal ontstaat, aangezien er 
direct op de bestaande vloerbedekking geplaatst kan 
worden. De renovatie kon tijdens bedrijfsuren plaatsvin-
den. Direct na de plaatsing hebben de  medewerkers van 
het districtsbestuur Niederbayern in  Landshut hun werk 
weer opgepakt.

Renoveren tijdens bedrijfsuren:  
snel en betrouwbaar met nora® nTx.

Project: Verpleeg- en verzorgingscentrum 'Glück Auf' in Benndorf; 

Plaatsingsmethode: noraplan® sentica nTx (145 m²)

'We hoefden niet veel tijd te besteden aan het 
voorbereiden van de ondervloer, wat een aan-
zienlijke tijdbesparing oplevert'.

Henri Meyer,  
Vloerenbedrijf Max. Hofmann in Neutraubling

Kantoorruimtes in de kortst mogelijke tijd in een 
nieuwe look; plaatsing ook direct op bestaan-
de vloerbedekking

Alle ruimtes voortdurend toegankelijk;  
renovatie in slechts twee dagen

Geen vuil, geen herrie en met name geen hinder voor 
de bewoners: Met nora® nTx kon de vloer in de verblijfs-
ruimte en op de verdieping van het verpleeg- en ver-
zorgingscentrum binnen de kortst mogelijke tijd worden 
vernieuwd. De rubbervloer noraplan® sentica nTx werd 
direct op de bestaande vloerbedekking geplaatst. 
Omdat afdelingen niet zomaar kunnen worden gesloten 
voor renovatiewerkzaamheden was de snelle renovatie 
met nora® nTx de perfecte oplossing. De vloer kon na 
het plaatsen direct weer worden gebruikt en de bewo-
ners werden niet gestoord in hun dagelijkse activiteiten. 
Voordelen voor de verwerker: Alle producten worden 
door een leverancier geleverd en foutoorzaken worden 
aanzienlijk verkleind.

'We hadden voor de vloerrenovatie met nora® 
nTx in plaats van anderhalve week maar twee 
dagen nodig.'

Steffen Marschalek,  
Schildersbedrijf Steffen Marschalek in Klostermansfeld

Alle informatie over de projecten kunt u vinden op ntx.nora.com
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Betrouwbaar en snel:  
ook bij verhoogde restvochtigheid in de ondergrond

Project: SanaCare Gesundheitsprodukte  

GmbH & Co. KG in Alsbach-Hähnlein;  

Architect: Zimmermann Architekten, Bensheim; 

Plaatsingsmethode: norament® 926 grano nTx 

(500 m²)

'Bij het plaatsen bleef alles schoon en konden we de vloer direct weer belopen. Wij kregen 
 voorafgaand aan het project al uitgebreid advies en werden ook tijdens de uitvoering door  
experts van nora systems begeleid.'

Ronald en Marcel Fischer, directeuren van SanaCare

Ook voor veeleisende nieuwbouwprojecten is  
nora® nTx een betrouwbare en snelle oplossing.

Voor een nieuwe productiehal zocht SanaCare een slijtvaste, sterke vloer die bestand is tegen chemicaliën en gemakkelijk 
kan worden gereinigd. Omdat de nieuwe productiehal zo snel mogelijk in gebruik moest worden genomen, werden de 
norament® rubbertegels met het snellegsysteem nora® nTx direct op de betonnen vloer aangebracht. Voor de  nora® nTx 
technologie zijn maar weinig bewerkingsstappen nodig, droog- en wachttijden vervallen en er ontstaat weinig stof en 
vuil. Daardoor konden de productiehal en nevenruimtes al tijdens het plaatsen ingericht en gebruikt worden.
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Eenvoudig toe te passen, betrouwbare verwerking; 
bouwtijd met twee maanden ingekort

In het Reading Hospital (in de Amerikaanse staat Pennsylvania) werd eind 2016 een nieuwe uitbreiding geopend. Het 
toepassen van in totaal 22.500 m2 noraplan® eco in combinatie met de legtechniek nora® nTx leverde doorslaggevende 
voordelen. De zelfklevende rubbervloer is al in de fabriek aan de achterzijde voorzien van een lijm op rubberbasis en 
kan in slechts enkele bewerkingsstappen schoon en betrouwbaar worden gelegd. Door de nieuwe legtechnologie 
nora® nTx kon de bouwfase van in totaal drie jaar met ongeveer twee maanden worden ingekort.

'Door te kiezen voor nora® nTx vloerbedekking 
hebben wij ongeveer twee maanden tijdwinst geboekt.'

Jeff  Hutwelker, Project Executive, LF Driscoll Co., LCC

Strakke planning bij complexe 
bouwprojecten onder tijdsdruk.

Project: Reading Hospital, West Reading, Pennsylvania (USA); Architect: Ballinger, Philadelphia (USA); 

Plaatsingsmethode: noraplan® eco nTx (22.500 m²)

Alle informatie over de projecten kunt u vinden op ntx.nora.com
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nora® nTx gegarandeerd 
 betrouwbaar legresultaat.

1)  Het juiste verlegtijdstip is afhankelijk van de kamertemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van invloeden van 
buitenaf, bijvoorbeeld de inwerking van de zon.

2)  Bijvoorbeeld cement dekvloer > 2,0 cm %, calciumsulfaatdekvloer (anhydrietvloeren) > 0,5 cm %. De droogtijd van de egaline is afhankelijk van de 
 laagdikte, de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

nora® nTx | vergelijking met conventionele lijmverlegging

Toelichting bij de potentiële risico's van conventionele lijmverlegging en de 
 oorzaken daarvan:

Oplossing: Plaatsing met 
nora® nTx

Blaasvorming: 
Vloerbedekking komt los van de ondergrond en vormt blazen als gevolg van onvoldoende hechting.

Geen blaasvorming 

• De aangebrachte laagdikte van de egaline is onvoldoende om het water van de lijm op te 
nemen en te kunnen binden.

• De vloerbedekking werd te vroeg in het lijmbed gelegd, waardoor de lijm onvoldoende 
kon uitdampen/aandrogen.1)

• De ondergrond had bij het plaatsen van de vloerbedekking een te hoge restvochtigheid.2)

Droogverlijming, eventueel 
gedeeltelijk egaliseren indien 
noodzakelijk. Toepassen bij 
verhoogde restvochtigheid 
mogelijk.

Restindrukken:
Zichtbare drukpunten in de vloerbedekking doordat de lijmlaag werd ingedrukt.

Geen blijvende  
restindrukken 

• Te veel lijm aangebracht. De lijmfilm wordt ingedrukt wanneer deze wordt belast en 
 veroorzaakt blijvende restindrukken in de vloerbedekking die niet meer verdwijnen.

• De vloerbedekking is te laat in het lijmbed gelegd, waardoor de lijm te lang kon uitdampen/
aandrogen. De lijmgroeven zijn uiterst stabiel, maar worden door puntbelastingen ingedrukt 
en zijn de oorzaak van blijvende restindrukken in de vloerbedekking.

• Indrukken van de lijmlaag tijdens het plaatsen: de vloerbedekking werd te snel geplaatst of 
de lijm in het eerder geplaatste vlak is nog niet genoeg uitgehard.

• De vloer werd na het plaatsen te snel belopen.

Droogverlijming resulteert in 
een dunne lijmlaag. Er ontstaan 
geen blijvende restindrukken 
door belasting.

Stuiknaden:  
Onvoldoende hechting, waardoor de vloerbedekking op de naden loskomt.

Geen stuiknaden 

• De vloerbedekking is te laat in het lijmbed gelegd, waardoor de lijm te lang kon uitdampen/
aandrogen. De achterzijde van de vloerbedekking werd daardoor onvoldoende bedekt 
met lijm, de lijmgroeven werden niet genivelleerd. 

• De ondergrond werd te dun geëgaliseerd (minder dan de door de fabrikant aanbevolen 
laagdikte) of de egaline werd niet in juiste mengverhouding aangemaakt. Er ontstaat 
 onvoldoende binding met de lijm.

• De ondergrond had bij het plaatsen van de vloerbedekking een te hoge restvochtigheid.2)

Droogverlijming, eventueel 
gedeeltelijk egaliseren indien 
noodzakelijk. Toepassen bij 
verhoogde restvochtigheid 
mogelijk.

Omlegranden  
Zichtbare omlegranden na het plaatsen van banen in het midden van de ruimte.

Geen omlegranden 

• De lijm werd ter plaatse van de omlegranden dubbel aangebracht en is na het plaatsen  
in het vlak zichtbaar.

Droogverlijming, geen zichtbare 
omlegranden.

y e a r s
w a r r a n t y

under the criteria 
indicated in 
our warranty 
conditions*.

* t o  b e  r e q u e s t e d  f r o m  o u r  o ffi c e
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noraplan® signa nTx

2945 2944 2780 2931 2937

6505 6506 6520 6522 6517

4880 4882 4879 4878 4870 4884

5172 51775106 5102

∼3.6 mm

Art. 3122
� ∼1004 mm x 502 mm

 

Art. 156A
 ∼1.22 m x 14.8 m 

noraplan® sentica nTx

 

Art. 1633
 ∼1.22 m x 14.8 m

∼2.1 mm

norament® 926 grano nTx

∼3.6 mm

 

Art. 3111
� ∼1004 mm x 1004 mm

norament® 926 satura nTx norament® 926 arago nTx

∼3.6 mm

 

Art. 3111
� ∼1004 mm x 1004 mm

∼2.1 mm

(ook leverbaar met 

afgeschuinde randen)

nora® nTx standaard assortiment 
(andere kleuren uit het nora® standaard assortiment op aanvraag)
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nora flooring systems
Hoeilaart Office Park | Ildefonse Vandammestraat 1 – 7, Building C | 1560 Hoeilaart, België
Tel.: +32 (0) 2 - 657 52 50 | Fax: +32 (0) 2 - 657 53 30
E-Mail: info-be@nora.com
www.nora.com

nora flooring systems B.V.
Belgiëstraat 14 | 5171 PN Kaatsheuvel, Nederland
Tel.: +31 (0) 416 - 28 61 40 | Fax: +31 (0) 416 - 28 61 49
E-Mail: info-nl@nora.com
www.nora.com

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4 | 69469 Weinheim, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com




