MONTERINGSVEJLEDNING
VINYLGULV METROPOLITAN GD MONTERINGSVEJLEDNING
AKKLIMATISERING
Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre.
Opbevar pakkerne liggende i rumtemperatur i mindst 48 timer ved stuetemperatur 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 der vil være i
det pågældende rum efterfølgende. Ved forkert akklimatisering er der risiko for, at gulvet udvider eller
trækker sig efter montering. Den ideelle temperatur ved montering er 18 grader.
UNDERGULV
Undergulvet skal være plant, tørt, rent og fast uden revner. Planheden bør ikke overskride +/-2 mm
over 2 meter skinne. Betonunderlag skal altid primes og spartles for at give et ensartet sugende underlag. Husk at foretage fugtkontrol (maks. 75% RF). Underlag af træmateriale forudsættes at træfugtprocenten ikke overstiger 8 +/-2%. Montering på eksisterende belægning af vinyl, gummi, linoleum og andre typer gulvbelægninger kan ikke anbefales.
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 10 cm, tilskæres den første række planker til en mindre
bredde.
Vær særlig opmærksom på gulvtemperaturen ved montering på overflader med meget sol. Eventuel
gulvvarme skal være slukket minimum 48 timer før montering og ligeledes under monteringen. Efter
montering skrues gulvvarmen gradvist op – ca. 2 grader pr. dag.
Før montering er det vigtigt at kontrollere plankerne for fejl og mangler. Monter aldrig planker med fejl
eller mangler.
MONTERING
1. Det anbefales at montere plankerne i længderetningen af rummet. Anvend anerkendt vinyllim fx.
Ardex A145.
2. Før montering opmåles rummet, således det sikres at plankerne ligger korrekt i rummet. Monter
evt. et prøveområde uden brug af lim for at sikre at mønsteret og lægningen er korrekt. Ved vægge
og afslutninger må plankerne ikke være under 10 cm.
3. Monter den første række og være sikker på enderne er skubbet sammen. Det kan være nødvendigt
at tilrette fliserne under monteringen. Den sidste planke i rækken skæres til. Start aldrig en ny
række med planker under 30 cm. Plankerne skæres i overfladen med kniv, og kan efterfølgende
knækkes af.
4. Sidste række: Normalt kræver den sidste række alle planker skåret i længderetningen. Bredden på
den sidste række skal være minimum 10 cm.
5. Til slut gennemgås belægningen for eventuelle limslip. Eventuelle limrester fjernes efter limproducentens anbefalinger.
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IBRUGTAGNING
Vent 48 timer med at tage gulvet i brug. Færdsel på belægningen i denne periode frarådes. Limen har
ikke sin fulde styrke efter 48 timer. Typisk går der 8-14 dage før limen er gennemhærdet. Dette afhænger af temperatur og luftfugtighed i rummet.
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