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MONTERINGSVEJLEDNING

VINYLKORK IMPRESSIVE ESPC MONTERINGSVEJLEDNING, G5

GENERELLE FORBEREDLSER
• Opbevar gulvbrædderne i deres emballage.
• Åbn pakkerne i takt med lægningen.
• Læs monteringsvejledningen grundig inden lægning.
• Undergulvet skal være tørt, rent, plant og fast.

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

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

Gulve udvider sig og trækker sig sammen alt efter omgivelsernes klima. For at modvirke alt for store 
bevægelser og derved beskadigelse af gulvet, skal man bevare en normal rumtemperatur, og den rela-
tive luftfugtighed skal være mellem 30-60%. Ved gulvvarme skal denne være styret med (shuntventil) 
= gulvvarme med en maks. fremløbstemperatur på 35 grader og overfladetemperaturen må maks. 
være 27 grader.

Kraftigt lysindfald kan misfarve gulvet og varmepåvirkningen kan være så stor, at gulvet arbejder 
uhensigtsmæssigt. Vi anbefaler, at der altid er en form for solafskærmning specielt mod syd og vest-
vendte vinduespartier.

UNDERGULV
Plant betongulv (gerne spartlet) eller godkendte træbaserede plader. Monter aldrig ovenpå tekstile 
belægninger. Undergulvet skal være tørt, rengjort og støvfri ligesom det skal overholde en planhed på 
+/- 2 mm målt med 2 meter retholt. 

På beton eller spartlede undergulve skal der altid udlægges fugtspærre (0,20 plastfolie). Ved vægge 
bukkes fugtspærren op, så det kan klemmes fast bag fodlisterne. For ekstra komfort kan udlægges No 
Noise Vinyl Prof med dampspærre 1,5 mm – kant mod kant (ingen overlap).

Er undergulvets relative fugtighed over 90%, er en fugtspærre 0,2 mm polyethylen ikke tilstrækkelig 
som fugtbeskyttelse. 

Gulvet skal altid lægges i forbandt, også mindre gulvflader i f.eks. entréer eller små rum. En jævn for-
deling af kort ender gør, at gulvet forbliver plant ved klimaforandringer. Forbandtet skal være min. 30 
cm.
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GULVVARME
Ved installation af gulvvarme skal du tænke på, at det skal være et styret/selvregulerende 
gulvvarmesystem med en shuntventil og en termostat til at styre fremløbs-temperaturen til maks. 35 
grader. Overfladetemperaturen målt på oversiden af gulvet må maks. være 27 grader. 

På korrekt monterede og understøttede varmefordelingsplader, monteret ovenpå eksisterende be-
tongulve eller på gulvstrøer, skal der udlægges 500 gr. gulvpap uden overlap og derefter udlægges der 
en plade, følg gulvvarmeleverandørens vejledning. Vi anbefaler en gulvspånplade på minimum 12 mm. 
Husk at holde min. 5-8 mm luft til alle vægge eller andre faste installationer. For ekstra komfort lægges 
derpå No Noise Vinyl Prof 1,5 mm – kant mod kant (ingen overlap).

Gulvet kan derefter monteres i samme retning som varmeslangernes længderetning.

LÆGNING
I lange, smalle rum lægges brædderne i rummets længderetning. Gulvet bevæger sig ved varierende 
luftfugtighed og skal derfor have en dilatationsfuge. Af praktiske grunde er det praktisk at regne 
med 5-8 mm dilatationsfuge mod vægge og faste genstande (trapper, søjler, dørkarme, brændeovne, 
køkkener etc.). Denne dilatationsfuge skal findes rundt om hele gulvet samt ved rørgennemføringer. 
Ved rørgennemføringer skal hullet laves med et kopbor. Den maksimale gulvbredde er 20 meter og 
en længde på 20 meter. Ved montering igennem flere rum skal der altid etableres en dilatationsfuge 
(aldrig med silikone – udelukkende med godkendte dilatationslister). Beskadigede eller forkerte 
brædder frasorteres. De bliver måske til overs eller kan anvendes ved afslutningen. Gulvbrædder der 
monteres med synlige fejl betragtes som godkendte og erstattes ikke og der kan ikke reklameres over 
disse senere.

1. Tilpas første række, så sidste planke ikke er mindre end 30 cm. 

2. Brug afstandskiler for at sikre 5-8 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 væg-
gen. Tegning 1.

4. Næste planke placeres for enden af første planke og vippes ned i en vinkel på 45°. Brug evt. 
en gummihammer og slagklods for at plankerne flugter 100%. Plankerne skal ligge fladt på 
undergulvet. Fortsæt monteringen 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 30 
cm, må det ikke anvendes. I stedet begyndes med en ny planke der er mindst 30 cm. Der skal være 
mindst 30 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 5-8 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.
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Tegning 1 Tegning 2 Tegning 3 Tegning 4

Tegning 5 Tegning 6 Tegning 7

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 væg-
gen, læg den anden plank på hovedet på den, der skal måles, og brug den som lineal. Glem ikke at 
beregne plads til afstandskiler (5-8 mm). Skær planken og fastgør den på sin plads. Det kan være 
nødvendigt at anvende trækjern. 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.

SVØMMENDE GULVE
Gulvet lægges svømmende, og det skal sikres at gulvet uhindret kan bevæges sig i både bredde og 
længderetningen. Gulvet må derfor ikke fastgøres eller fikseres til underlaget og der må ej heller 
stilles fast inventar på gulvet fx køkken, trapper, brændeovne og faste klædeskabe. Gulvet skal have 
en bevægelsesfuge på min. 5-8 mm mod vægge og fast inventar.

Da svømmende gulvet ikke er fastgjort til undergulvet kan der pga. mindre ujævnheder i undergulvet 
opstå mindre lodrette bevægelser i gulvet. Endvidere vil et gulv periodevis have nogle spændinger 
som kan opleves ved at gulvet fjedrer i visse områder. Disse bevægelser opleves hovedsageligt i de 
perioder hvor gulvet udvider sig dvs. i sommerperioden.


