
MONTERINGSANVISING  
Polysafe QuickLay - sklihemmende belegg uten behov for lim 



INTRODUKSJON 

Polysafe QuickLay er et sklihemmende belegg som kan monteres uten bruk av lim. 

Polysafe QuickLay kan monteres over mange ulike typer undergulv uten behov for 

fast forankring.

 • Polysafe QuickLay forenkler leggeprosessen fordi du ikke trenger å ta hensyn til 

fuktige og forurensete undergulv.

 • Egnede undergulv kan være betong, avrettingsmasse eller trebaserte 

plateprodukter som er blitt montert i henhold til Norsk Standard.

 • Polysafe QucikLay kan brukes som et midlertidig eller permanent gulv.

 • Undergulv må bare være faste og jevne.

 • Kan monteres over eksisterende vinylbelegg. 

 • Kan monteres over eksisterende epoksybelegg eller malte betonggulv hvor 

gulvflaten er uten sprekker og hvor en effektiv fuktsperre er etablert.

 • Kan monteres på ny betong eller påstøp med relativ fuktighet opp til 97% RF og 

hvor en effektiv fuktsperre er montert.

(Undergulv med innebygget varme må ha fuktverdier under 85% RF.)

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Polyflor Nordic på tlf: 23 00 84 00 for 

flere råd og veiledninger.

POLYSAFE QuickLay TAPE 

To ruller med Polysafe QuickLay Tape blir levert sammen med hver rull med 

Polysafe QuickLay. Monteringen krever ingen lim.

 • Polysafe QuickLay Tape bør brukes langs alle vegger og under alle skjøter. 

 • Sørg for at undergulvet er rent og fritt for fett og slippmidler før monteringen 

av Polysafe QuickLay Tape

 • Porøse og sterkt sugende undergulv kan kreve at det utføres en priming før 

montering av Polysafe QucikLay Tape.

For å ivareta garantien vil det bare være mulig å bruke Polysafe QuickLay 

Tape til montering av QuickLay.

MOTTAK OG LAGRING

 • Kontroller at fargenummer og mengder er riktig i henhold til bestillingen, og at 

rullene er uten skader.

 • Det er viktig å kontrollere at alle ruller har samme batch nummer, hvis dette er bestilt.

 • Ved mottagesle av ruller på monteringssted er det viktig at rullene blir satt i 

oppreist tilstand og lagret i tråd med veileding merket på rullen, temperatur på 

min. 18° i en miniumsperiode på 24 timer i forkant av montering.

 •  For å oppnå best resultat bør de klimatiske forhold på monteringstedet være i 

henhold til Polyflor Nordics anbefalinger. En jevn temperatur mellom 18°C og 

27°C i  24 timer før montering og 24 timer etter montering.

POLYSAFE QUICKLAY AKKLIMATISERING 

Polysafe QuickLay krever en akklimatisering i forkant av montering.

 • Akklimatisering bør finnes sted samme sted som det skal monteres for å forhindre 

dimensjonsforandringer.

 • Akklimatisering bør ALLTID foregå på samme sted som monteringen skal skje.

 • I kalde perioder og når belegget har stått i temperaturer lavere enn 10°C bør 

akklimatiserings perioden økes til minst 48 timer.

FØR MONTERING (VARME I UNDERGULV)

Ved montering hvor det er varme i undergulv:

 • Gulvvarmen bør være testet og godkjent. Den bør være påslått av avslått i 

en periode opptil 2 uker for å sikre at undergulvet er kommet ned i anbefalt 

fuktverdi på 85%RF. Henvisnig  til NS 3511.

 • Varme i undergulv bør være slått av og undergulv kjølt helt ned i en periode på 

minium 48 timer i forkant av montering. Varme i undergulv bør forbli avslått 

gjennom hele monteringen og i en periode på minst 48 timer etter montering. 

Varme kan deretter sakte økes gjennom flere dager opp til normal temperatur.

 • Maksimal temeratur i undergulvet må ikke overstige 27°C.

FORBEREDELSE FØR MONTERING 

Området gulvet skal monteres på må være ryddet og klart for nytt gulv. Forsikre deg 

om at alle andre fag har ferdigstilt sitt arbeid og ryddet materialer og utstyr.

 • Fjern all smuss og støvsug hele gulvet. 

 • Sjekk undergulvets beskaffenhet og utfør utbedringer hvis nødvendig. Porøse 

og sterkt sugende undergulv vil kunne kreve av gulvet primes før påføring av 

Polysafe QuickLay Tape.

 • Slip alle betong og avrettingslag for å fjerne alle uønskede ujevnheter.

 • Støvsug igjen før belegg lengdene legges ut.

 • Godt lys er viktig for å sikre et godt slutt resultat.

Å begynne en montering anses i mange tilfeller som en aksept for at 

forholdene er egnet for montering av gulvbelegget. 

Bilde 1 NØDVENDIG VERKTØY
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UTLEGGING AV VINYLBELEGGET

 • Arkitekt kan i noen tilfeller ha tegnet i hvilken retning belegget skal ligge. Hvis dette 

er tilfellet, monter belegget som beskrevet hvis dette er faglig forsvarlig.

 • Hvis det er behov for en skjøt må den plasseres slik at en unngår at den faller i en 

døråpning. I rom med store vinduer anbefales det å legge i retning mot vindu for 

å minimere synligheten til skjøten.

UTRULLING AV BELEGGET

 • Polyflor anbefaler at Polysafe belegg blir rullet ut med framsiden opp, se til at 

overflaten ikke blir skadet, og deretter grovkappet på mål.

 • Med et overmål på minst 75mm i hver ende av lengdene anbefales det at den 

får ligge i minst 24 timer til akklimatisering i en jevn temperatur mellom 18°C 

og 27°C.

 • Hold veggrisser med nål direkte ned mot beleggoverflaten og vinkelrett ut fra 

vegg for å kunne overføre veggprofil til belegget (Bilde 3).

 • Polysafe QuickLay dobbelsidig tape bør brukes langs alle vegger og i alle 

skjøter, sett den 2mm fra ut fra vegger (Bilde 4).

Med denne metoden vil alle ujevnheter ved vegg bli overført til belegg på en 

nøyaktig måte. Hvis den rissede linjen er vanskelig å se grunnet farge eller design så 

kan det brukes krittstøv for å markere linjen bedre.

 • Flytt belegg lengden litt fra veggen og bruk en kniv med krokblad for å kutte 

belegget i den rissede linjen.

 • Flytt belegg lengden forsiktig tilbake til veggen og sjekk tilpasningen og utfør 

mindre justeringer hvis det er behov.

 • Når tilpasningen er gjort mot vegg, bruk en blyant og marker motsatt beleggkant 

til undergulvet (linje A -B i bilde 5). 

MONTERING AV TAPE 

 • Polysafe QuickLay dobbelsidig tape bør brukes langs alle vegger og i alle 

skjøter.

 • Papiret på tapen fjernes først etter at belegget er ferdig tilpasset og før skjøter 

freses.

TILPASNING AV DEN FØRSTE LENGDEN 

 • Legg ut første lengde langs veggen, ca 15mm fra veggen.

 • Juster belegg lengden slik at den ligger vinkelrett i forhold til begge vegger (Bilde 2.)

 • Avhengig av fordypninger og ujevnheter langs veggen bør det brukes en 

veggrisser for å markere veggens profil. Veggrisser bør justeres slik at den vil 

markere den største fordypningen i veggen.
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 • I senter på beleggkant markeres det en strek på undergulv og belegg som er 

vinkelrett fra vegg (strek C - D i Bilde 5).

 • Behold beleggkant langs linjen A -B og trekk belegget fra endeveggen slik at den 

er fri.

 • Juster veggrisser slik at den har lik avstanden mellom linjen C- D (Bilde 6).

 • Marker endevegg profilen med veggrisser som beskrevet tidligere. Gjør det 

samme på motsatt endevegg.

SKJØTER 

 • Polyflor anbefaler at alle skjøter i vinylbelegg blir sveiset. Å trimme bort 

produksjonskant er en forutsetnig for en vellykket sveising.  

 • Etter montering av belegget skal alle skjøter være sveiset.

ETTER MONTERING

 • Polysafe QuickLay kan tas i bruk umiddelbart etter at det har blitt montert.

 • Polysafe QuickLay kan monteres tidligere i byggeprosessen enn det som er 

tradisjonen med vanlige belegg som blir limt; en vurdering om egnet  tildekning 

må derfor gjøres for å beskytte gulvet.   

 

 

Spørsmål?  

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Polyflor Nordic:

Tlf: 23 00 84 00   

Epost: firmapost@polyflor.no
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