
Handleiding voor het afdekken van tapijt met Carpet Cover 

Carpet Cover is een speciaal ontwikkelde zelfklevende folie voor het afdekken van tapijt, tapijttegels, 

karpetten en andere textiele ondergronden. 

Stap 1: 

Controleer en test  het product altijd eerst voor een zo goed mogelijk resultaat. 

Stap 2: 

Zorg dat de ondergrond  droog, en stof vrij is. Dit is belangrijk voor een zo goed mogelijke hechting 

aan de ondergrond. (Hou rekening met de droogtijd van eventueel verlijmde ondergronden) 

Stap 3: 

Wanneer u zover bent dat u kunt gaan afdekken begint u met het verwijderen van de buitenste 

verpakkings folie. (Bewaar deze folie) 

Stap 4: 

Leg de rol met folie op het tapijt en rol vervolgens een strook van 10 cm af. Wrijf vervolgens  de folie 

met de hand na. 

Stap 5: 

Rol de carpet cover met de hand of voet verder af en snij de folie aan de muur net iets langer af. 

(Later kunt u alle banen precies op de juiste lengte afsnijden met bijvoorbeeld een  lineaal)  

Stap 6: 

De volgende baan dient +/- 5 á 10 cm te overlappen. Vervolgens legt u de rol met folie op het tapijt 

en rolt u weer een strook van 10 cm af. Wrijf de folie met de hand na en rol de carpet cover met de 

hand of voet verder af. Snij de folie weer iets langer af en begin weer op nieuw totdat de hele 

oppervlakte is afgedekt.(De laatste baan kunt u het beste netjes langs de muur leggen en de rest 

laten overlappen) 

Stap 7: 

Neem een lineaal en leg deze plat op de grond. Snij met een stanleymes over de lineaal de carpet 

cover af totdat u de hele ruimte hebt gehad. 

 

 

 

 



Het afdekken van een trap met Carpet Cover 

Carpet cover is uitstekend geschikt voor het afdekken van trappen.  

Carpet Cover 0,6 x 60 m 

Stap 1: 

Begin boven aan de trap en rol in de lengte van de trap de rol langzaam naar beneden.  

Stap 2: 

Wrijf met de hand telkens de trede en het stootbord  goed aan. Indien nodig kunt u met een 

stanlymes bij een bocht de folie voorzichtig in snijden. 

 

Carpet Cover 0,3 x 60 m 

Stap 1: 

Begin boven aan de trap in de breedte. Dek trede voor trede de trap af totdat u beneden bent.Trek 

een strook folie van +/- 10 cm los van de rol en leg deze op de bovenste trede. Snij de folie iets langer 

af.( Gebruik een lineaal om de folie direct op maat te snijden. 

Stap 2: 

Vouw de folie voorzichtig vanuit het midden van de trede om en werk daarna naar links en naar 

rechts. (Laat telkens de folie +/- 5 cm overlappen) 

Natuurlijk kunt u met carpet cover 0,3 x 60 m de trap ook in de lengte richting afdekken. Begin altijd 

bovenaan. 

Tip! 

Voor de stootborden kunt u de lengte maat opmeten en deze op een gladde stofvrije tafel op maat 

snijden. 

Verwijderen van Carpet Cover. 

Bij het verwijderen van de carpet cover kunt u het beste zo veel mogelijk de hoeken van de ruimte 

naar elkaar toebrengen en vervolgens als in een zak opvouwen. 

Let op!!!: Bij nieuw gelegd tapijt pas afdekken op het moment dat de gebruikte tapijtlijmen 

uitgehard zijn. 

 

 


