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TacTiles

Rask og enkel installering av teppeflis uten lim

Hos Interface er vi alltid på jakt etter
nye og smartere løsninger.
Inspirert av naturen og av gekkoens
evne til tilsynelatende å sitte fast på
overflater, spurte vi oss selv:
Trenger vi egentlig lim for å
installere teppeflis?

Svaret vårt
er TacTiles.

Innovasjon basert på gode resultater

Med over 40 millioner
kvadratmeter installert siden
2006, er TacTiles Interfaces
gjennomprøvde metode
for limfri installasjon av
teppeflis.
Kombinasjonen av fleksibilitet og
gode miljømessige kvaliteter gjør
at TacTiles passer perfekt med
våre modulære gulv.
Baksiden på teppeflisene våre
sitter godt på gulvet. Med TacTiles
fester flisene horisontalt, noe som
skaper et «flytende gulv», som
hverken krymper eller utvider
seg. Slik eliminerer vi behovet for
lim. Det betyr ingen skader på
undergulvet, og du slipper klissete
søl under installeringen. Kort
fortalt gjør TacTiles at leggingen
av teppeflis blir enkel, raskt og fri
for søl.

Installasjonssystemet TacTiles
•

75 x 75 mm gjennomsiktige klisterlapper

•

Laget av PET (materialet som plastflasker
er laget av)

•

Boks med 500 TacTiles (vekt 1 kg)

•

Erstatter lim ved installering av Interface
teppeflis

•

Ingen tørke- eller ventetid

•

Inneholder så godt som null VOC

•

Forårsaker ingen skader på undergulvet

•

Motstandsdyktig mot fukt og
temperaturvariasjoner

•

Gjør det enkelt å endre og resirkulere
tepper

•

Etterlater ingen rester på teppeflisen

TacTiles passer
perfekt med våre
modulære gulv

Perfekt for både nye
byggeprosjekter og
ved oppussinger

Fleksibilitet via design

TacTiles kan brukes nesten
overalt der du kan bruke teppeflis.
De passer perfekt både for
nye byggeprosjekter og ved
oppussinger. Det er heller ingen
grunn til å inngå kompromisser når
det gjelder design.
TacTiles fungerer med så
godt som alle produkter og
installasjonsmetoder – så lenge
det dreier seg om en teppeflis fra
Interface. De kan brukes med våre
klassiske 50 x 50 cm firkantfliser
samt med våre 25 x 100 cm Skinny
Planks. Bruk TacTiles til å skape
et jevnt vegg-til-vegg-utseende,
en dristig design med flisemønster
eller til og med et eget definert
teppeområde.

Alt fortsetter, uten forstyrrelser

Ikke noe søl, ingen lukt, ingen
nedetid
TacTiles garanterer en enkel
installasjon. Siden det ikke brukes
lim betyr det at gulvet ikke blir
klebrig og man unngår lukt. Dette
gjør TacTiles perfekt til travle
byggeprosjekter eller oppussinger.
Gulvet kan brukes umiddelbart
etter installasjonen, og hvis
det trengs kan installasjonen
gjennomføres samtidig som de
ansatte fortsetter å jobbe.
Endring er konstant
Når du har nye krav til rommet
rundt deg, er modulære gulv enkle
å fjerne og bruke på nytt i nye
design. TacTiles forenkler denne
muligheten. Fjerning eller flytting
er enkelt og raskt, enten du skal
flytte en enkel flis eller skal fikse
opp hele kontoret. Hvis du har et
hevet gult, gjør TacTiles det raskt
og enkelt å komme til.

Vår førsteprioritet var å ha en
løpende virksomhet under
installeringen, uten forstyrrelser. Vi
hadde tro på denne løsningen og
resultatet var overraskende positivt.
Selve installeringen gikk raskt og
var uten støy eller lukt, noe som er
vanlig ved tradisjonell installering
med lim. En bærekraftig løsning som
sparer penger og lar oss fortsette
vårt daglige arbeid … dette var den
ultimate løsningen for oss.”
Bo Granqvist,
Management ABB Property AB,
Sverige

Friends of the Earth, UK

Installasjonen kan
gjennomføres samtidig
som de ansatte jobber

Ingen ekstra
forberedelser
kreves

Enkel installasjon

TacTiles er et veldig smart system
som passer spesielt godt til
installering på mindre områder, siden
det ikke er noen tørketid og ikke
noe stress med å bære bøtter og
beholdere.
Jeg må ofte gjøre reparasjoner eller
installasjoner mens folk arbeider, og
da er det en kjempebra egenskap at
det ikke lukter eller er noen utslipp fra
lim. Folk blir positivt overrasket over
at de knapt forstyrres.”
Kjetil Jacobsen,
gulvlegger,
Gulveksperten,
Danmark

TacTiles gjør livet enklere også
for profesjonelle installatører.
Betingelsene er de samme som
for enhver teppeflisinstallasjon; det
trengs ingen ekstra forbehandling
av undergulvet, og det er heller
ikke behov for kost eller rulle. De
små boksene med 500 TacTiles,
med en vekt på bare 1 kg, er
enkle å bære, transportere og
oppbevare. De er mye enklere å
håndtere enn en bøtte med lim.
Med TacTiles kan installasjonen
starte umiddelbart, uten tørketiden
som kreves ved bruk av lim. En
TacTile plasseres enkelt i hjørnet
på flisen. I neste steg kobles de
tilstøtende flisene sammen. Å
bytte ut en flis er også enkelt
og fort gjort. TacTiles skaper en
sterk kobling horisontalt, men
flisen er enkel å fjerne ved å dra
den oppover. Legg en ny flis på
plass, og du er ferdig. Disse små
reparasjonene kan utføres av
personalet som jobber der flisene
ligger. Etter installeringen blir det
lite avfall, og ingen redskaper å
vaske eller fjerne.

De ansattes velvære

Typisk utslippskurve for lim og teppeinstallasjon

Selv limtypene med lavest
utslipp avgir mer VOC enn selve
teppeflisen. TacTiles avgir så godt
som ingen VOC, og er fullstendig
luktfrie. Det betyr færre klager fra
personalet og et generelt sunnere
arbeidsmiljø.
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Sunne og stimulerende omgivelser
fører til en mer produktiv
arbeidsstyrke. Flyktige organiske
forbindelser (VOC) er kjemikalier
som lett fordamper inn i luften
ved romtemperatur. Dette kan
gjøre dem til en bekymring med
tanke på luftkvaliteten innendørs.
Enkelte VOC er irriterende og kan
resultere i ubehag i øyne, nese
eller hals, eller forårsake hodepine.
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TacTiles® (utslippstest utført av TNO)

Så godt
som ingen
VOC

Et mer bærekraftig valg

TacTiles møter
kriteriene for alle
miljøkrav til bygninger

TacTiles er en vinn-vinn situasjon,
både for deg og for miljøet. De
er raske og enkle å installere og
vedlikeholde. TacTiles avgir så
godt som ingen VOC, og er laget
av PET, det samme materialet
som plastflasker er laget av. Det
betyr at de er enkle å resirkulere.
De veier mindre under frakt og
skader ikke undergulvet. TacTiles
møter kriteriene for alle gjeldende
standard miljøkrav for bygninger.
Teppeflis som er installert med
TacTiles er enkle å fjerne, bruke på
nytt eller resirkulere. Undergulvet
forblir rent, og teppeflisene har
ingen rester av lim på seg. Begge
er klare for gjenbruk.
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