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KORKGULVE LUNGO OG METROPOLITAN MONTERINGSVEJLEDNING

AKKLIMATISERING
Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre. Varmeanlægget skal være i drift og temperatu-
ren skal være 18-25 grader.

Opbevar pakkerne liggende i stuetemperatur i mindst 48 timer i uåbnet emballage før du begynder 
lægningen. Plankerne må først tages ud af emballage umiddelbart før montering. Ved montering bør 
temperaturen og den relative luftfugtighed være den samme, som vil være i det pågældende rum ef-
terfølgende. Ved forkert akklimatisering er der risiko for gulvet udvider eller trækker sig efter monte-
ring. Den ideelle temperatur ved montering er 18 grader, og en relativ luftfugtighed mellem 50%-60%.

UNDERGULV
Undergulvet skal være plant, tørt og rent. Planheden bør ikke overskride 3 mm over 3 meter. Svøm-
mende gulve kan installeres ovenpå hårde overflader som beton, keramiske fliser, trægulve eller 
hårde gulvbelægninger. Monter aldrig gulvet ovenpå tæpper eller andre bløde undergulve.

På betonoverflader, keramiske fliser eller undergulve hvor opstigende fugt er en risiko skal der udlæg-
ges en 0,20 plastfolie inden montering. Plastfolien skal overlappe ca. 20 cm. Ved vægge bukkes folien 
op så det kan klemmes fast bag fodlisterne.

FORBEREDELSE FØR MONTERING
Begynd med at opmåle rummets bredde og beregne, hvor mange rækker planker der skal bruges. Hvis 
bredden af den sidste række er under 40 mm, tilskæres den første række planker til en mindre bred-
de. Minimumsbredden på den sidste række skal være 10 cm.

Det svømmende korkgulv må ikke fastgøres til undergulvet. Der skal være luft på 10-15 mm til væg-
ge og andre faste genstande såsom rør og dørkarme. I rum med mere end 8 meters bredde (målt på 
tværs af plankerne) skal der udføres dilatationsfuger i hele gulvets længde. Ved gulvlængder over 10 
meter skal der udføres dilatationsfuger på tværs af plankerne. Et korkgulv skal brydes, hvor gulvet 
lægges gennem døråbninger og smalle passager. Fugen kan skjules ved hjælp af gulvskinne, liste, 
dørtrin eller lignende (ikke fikserende fuger). Før montering er det vigtigt at kontrollere plankerne for 
fejl og mangler. Monter aldrig planker med fejl eller mangler.

LIMFRI MONTERING
Korkgulvet har 2G kliksystem, så gulvet monteres uden brug af lim.

MONTERING
Begynd montering i højre hjørne, og monter fra højre mod venstre. Helst parallelt med den længste 
væg og efter lysets retning. 

Første række: Det første panel skal placeres med ”fer” siden mod væggen. Fjerne altid ”ferene” fra 
første række, så man får optimal afstand til væggen. Klik nu den næste planke på den der ligger fladt. 
Gør dette på hele den første række. Sørg for alle planker er tilpasset hinanden og ligger lige. Dette 
er vigtigt når de efterfølgende rækker monteres. Den sidste planke i rækken afkortes. Husk der skal 
være luft til gulvet kan arbejde hele vejen rundt. 
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Næste rækker: Hvis det afskårne stykke fra forrige række er længere end 30 cm kan det bruges som 
starter. Hvis ikke skal ny planke saves på midten. 

Hold første række på plads: 

1. Placer den lange side af planker der skal installeres i en vinkel af 20-30 grader til plankerne der allere-
de er monteret. Læg noten i feren og slå den evt. forsigtigt på plads med slagklodse. 

2. Tag en ny planke og placer den i noten med minimum 1 cm luft fra kortsiden af den forrige planke. Slå 
forsigtigt enderne af de to planker sammen. Monter tredje planke i anden række.

3. Brug samme teknik indtil de første to rækker er fuldt installeret. Skub de første 2 rækker mod væggen 
og juster luften, så det overholder 10-15 mm.

4. Fortsæt monteringen først på langsiden og dernæst på den korte side.

5. Placer gerne noget vægt (planker) på de samlinger der allerede er lavet for at stabilisere dem.

Sidste række: Normalt kræver den sidste række alle planker skåret i længderetningen. Bredden på 
den sidste række skal være minimum 10 cm.

GULVVARME
Hvis der er gulvvarme skal man tage visse hensyn. Varmeslangerne kan enten være støbt i betongulvet 
eller ført i isolerende varmefordelende plader. Bemærk at gulvets overfladetemperatur ikke må over-
stige 27 grader. Bemærk der kan opstå små sprækker (op til 0,2 mm) i de måneder hvor der opvarmes 
uden gulvet går fra hinanden. Dette betragtes ikke som en reklamation. En luftfugtighed på 50%-60% 
er den ideelle rumtilstand. Undgå tør luft ved affugtere og placering af stueplanter.
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