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VINYLKORK SPC MONTERINGSVEJLEDNING, DROP DOWN

AKKLIMATIERING
Gulvet skal akklimatisere ved stuetemperatur (ca. 20°C) i 48 timer før monteringen, i uåbnet emballage og i 
selve rummet på en plan understøttet flade. Kontroller omhyggeligt plankerne for eventuelle fejl før monterin-
gen. Kontroller, at alle BATCH NUMRE og VARENUMRE er de samme, og at du har købt tilstrækkelig mængde til 
at færdiggøre monteringen.

UNDERGULV
Plant betongulv (gerne spartlet) eller godkendte træbaserede plader. Monter aldrig ovenpå tekstile belæg-
ninger. Undergulvet skal være tørt, rengjort og støvfri ligesom det skal overholde en planhed på +/- 2mm målt 
med 2 meter retholt. Gulvet er godkendt til gulvvarme – overfladetemperatur må ikke overstige 27 grader.

VÆRKTØJ:
Hobbykniv, afstandskiler, blyant, tommestok, vinkel, sav, kopbor og sikkerhedsbriller.
Vi anbefaler at bruge monteringssæt.

1. Tilpas første række, så sidste planke ikke er mindre end 20 cm. 

2. Brug afstandskiler for at sikre 10 mm afstand mellem planker og væg, samt ved fx radiatorrør og dørkarme. 
Dette for at sikre plads til ekspansion og bevægelse i gulvet.

3. Start i venstre hjørne ved at placere den første planke med fer (langside) og fer (kortside) mod væggen. 
Tegning 1.

4. Næste planke placeres for enden af første planke og vippes ned i en vinkel på 45°. Brug evt. en gummiham-
mer og slagklods for at plankerne flugter 100%. Plankerne skal ligge fladt på undergulvet. Fortsæt mon-
teringen af planker til sidste planke i rækkes nås. 

5. Tilpas sidste planke i længden. 

6. Start anden række med det afskårne plankestykke fra første række. Hvis stykket er kortere end 20 cm, må 
det ikke anvendes. I stedet begyndes med en ny planke der er mindst 20 cm. Der skal være mindst 20 cm 
mellem endestødene. Tegning 2.

7. Anden række: Placer første plankes langside med feren mod første rækkes planke. Planken vippes på plads 
i en vinkel på 45°. Husk at holde afstand til væggen på 10 mm. Plankerne skal flugte 100%.

8. Placer næste planke i rækken. Vip feren på langsiden ind i notsporet, og vip herefter planken ned, så 
den passer med den foregående plankes endestød. Kontrollér at samlingerne er samlet tæt og korrekt.          
Tegning 3.

9. Endestødene kan forsigtigt slås tæt sammen (ovenfra og ned) med en gummihammer eller slagsklods.

10. Tjek altid om endestødene flugter og er tætte, inden næste planke monteres.

11. Monter de næste planker og rækker på samme måde. Tegning 4 og 5.

12. For at tilpasse den sidste række, læg en planke oven på den forrige række. Med feren til væggen, læg den 
anden plank på hovedet på den, der skal måles, og brug den som lineal. Glem ikke at beregne plads til af-
standskiler (10 mm). Skær planken og fastgør den på sin plads. Det kan være nødvendigt at anvende træk-
jern. Tegning 6.

13. Du kan tilpasse ved dørkarme ved at vende en plank på hovedet og bruge en håndsav eller Fein Cutter til at 
skære den nødvendige højde væk, så plankerne glider let under dørkarmene. Tegning 7.
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Bemærk:
Hvis den samlede længde af gulvarealet er over 10 meter, skal der laves en dilatationsfuge på 15 mm.
Hvis den samlede bredde af gulvarealet er over 8 meter, skal der laves en dilatationsfuge på 15 mm.
Hvis ikke dette følges, er montøren selv ansvarlig for eventuelle skader. Eventuelle krav efter forkert montering 
vil blive afvist.
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