
Leggeanvisning for Polyflor Membran 
 

 

                                                                                                      

Kontroller at membranen er i henhold 

til bestillingen. Dersom det oppdages 

transportskader skal dette noteres på 

fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt 

med forhandler eller Polyflor Nordic. 

Det tas ikke ansvar for eventuelle feil 

dersom membranen er blitt montert.  

 

Polyflor Membran er et PVC-

banebelegg som er designet for å 

kunne legges på fuktige undergulv, 

gulv med forurensning og andre gulv 

som ikke tillater at det legges direkte 

på undergulvet. Membranen gjør det 

mulig å montere homogene PVC fliser, 

heterogene belegg i bane, LVT, 

gummibelegg, tepper og teppefliser. 

På undersiden er det små knotter som 

gjør at fuktigheten kan trekke ut mot 

vegg og på denne måten kan mange 

ulike belegg legges raskt og enkelt selv 

i rom med fuktig undergulv. 

 

AKKLIMATISERING 

 

Ved mottak må membranen reises opp 

og lagres stående sammen med lim i 

minimum 180C i 24 timer før 

montering. 

Rull ut lengdene, gjerne dagen før, 

minimum noen timer før legging, slik 

at membranen akklimatiseres før 

installasjonen.  

 

MONTERING 

 

Montering av gulvet må ikke skje ved 

temperatur under 18C. Undergulvet 

må ha en temperatur på min. 15C, 

være støvsuget, rent og plant. 

Gulvvarme må tilpasses slik at 

overflatetemperatur ikke overstiger 27 

grader, nivåer over dette kan medføre 

misfarginger og endringer i gulvets 

egenskaper. 

Sjekk tilstanden på undergulvet og 

fjern overflateforurensning som kan 

skade membranen. 

 

Ved montering av membranen er det 

viktig å sørge for at skjøtene på 

membranen blir forskjøvet minimum 

30 cm til skjøter til overliggende 

gulvbelegg. Membran skal ha samme 

leggeretning som overliggende belegg 

hvis det legges banevare. 

Membranen kan legges kant i kant 

eller legges med overlapp og trimmet 

skjøt. Det er viktig at membranen ikke 

presses mot hverandre i skjøten. 

Ferdige tilpassede skjøter kan 

overlegges med blank tape uten 

fargestoffer. Ikke bruk en tykk tape da 

denne vil kunne bli synlig gjennom 

gulvbelegget. 

 

Når undergulvet har høyere fuktighet 

enn grenseverdiene for gulvlimet, er 

det viktig at det lages god avstand til 

alle vegger, søyler og andre 

installasjoner på 3-6mm. 

 

Husk godt arbeidslys, dette er viktig! 

 

TEKNISKE DETALJER 

 

Format rull:  2m x 25lm 

Tykkelse:  1,5mm 

Totalvekt: 75kg 

 

Se våre ulike leggeanvisninger for 

montering av ulike Polyflor gulv på 

Polyflor Membran. 

 

ANMERKINGER 

 

I de fleste tilfeller vil den angitte 

leggeanvisningen kunne dekke de 

fleste spørsmål som gjelder montering 

av gulvbelegget. Hvis du ønsker mer 

informasjon, ta gjerne kontakt med 

Polyflor Nordic for mer utfyllende 

informasjon. 

 

________________________________ 

 

For mer informasjon, kontakt Polyflor 

Nordic, tlf.: 23 00 84 00, 

firmapost@polyflor.no eller vår 

hjemmeside www.polyflor.no 


