
Leggeanvisning for Polyflor veggvinyl 
 
Polyclad PRO PU 

 

                                                                                                      

Kontroller at varenummer er riktig i 

henhold til bestillingen og at alle 

rullene har samme trykk-/batch 

nummer. Dersom det oppdages 

transportskader skal dette noteres på 

fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt 

med forhandler eller Polyflor Nordic. 

Det tas ikke ansvar for eventuelle feil 

eller fargeforskjeller dersom 

veggbelegget er blitt montert. Ved 

etterbestilling med ulik batch, kan 

fargeforskjeller forekomme. Vare- og 

trykk/batch nummer står på alle ruller. 

Belegg med visuelle feil eller mangler 

må aldri monteres. 

 

AKKLIMATISERING 

 

Det er viktig at produktet ikke utsettes 

for store temperaturforskjeller før, og 

etter montering. Anbefalingene i Norsk 

Standard 3420 gjelder like mye for 

veggbelegg som gulvbelegg. 

Ref: NS 3420 TH C1,3: 

«Gulvbelegget og gulvlimet må lagres 

minst et døgn i rommet hvor det skal 

monteres, med en konstant 

temperatur på min. 18C. I kalde 

perioder må en påregne noe lenger 

akklimatiseringstid, gjerne 2 til 3 døgn. 

En jevn temperatur før og under 

montering er viktig for sluttresultatet. 

Det må ikke være endringer i 

temperatur eller fuktighet den første 

uken etter montering slik at gulvlimet 

tørker helt ut før rommet tas i bruk.» 

 

MONTERING 

 

Montering av veggbelegget må ikke 

skje ved temperatur under 18C. 

Veggen må ha en temperatur på min. 

15C, være støvsuget, ren, tørr og fritt 

for malingsflekker og annen 

forurensing før montering kan skje. 

Pass på at alle ruller som brukes i 

samme rom har samme batch 

nummer.  

 

Polyflor anbefaler ikke å montere nye 

veggbelegg på tette og ikke-sugende 

underlag. 

Det beste underlaget er ensartet og 

sugende. 

 

Husk godt arbeidslys, dette er viktig! 

 

Sjekk alltid om vegger er i lodd, spesielt 

på hver side av hjørner. For store avvik 

vil skape større problemer med 

montering og derfor bør vegger rettes 

av før en går videre med evt. 

montering av veggbelegg. 

 

Der veggbelegget skal gå utenpå et 

oppbrettet gulvbelegg, skal 

veggbelegget overlappe gulvbelegget 

med min 25mm. 

 

Polycald PRO PU er beregnet for 

loddrett montering og derfor må det i 

forkant av montering regnes ut hvor 

skjøter vil treffes for å unngå at disse 

kommer i et hjørne. Polyflor anbefaler 

at en skjøt ikke planlegges nærmere 

enn 10 cm fra et hjørne. 

Hvis det planlegges å montere 

veggbelegget horisontalt, kan dette 

utføres på to måter. 

A.  Sparkle ut overgang mellom 

veggbelegg og vegg da belegget bygger 

1,25mm. Dette gjøres med en egnet 

sparkel evt. godkjent for våtrom hvis 

det er behov. Et kapp måles ut slik at 

det er tilpasset en overlapp på min 

25mm over allerede montert 

veggbelegg. 

B.  Et kapp måles og tilpasses slik at 

det kan skjøtes mot allerede montert 

veggbelegg. Skjøten må sveises. 

 

Når belegget skal montere horisontalt 

er det viktig å begynne i senter av 

rommet slik at en monterer belegget 

mot hver av sidene. Dette vil minimere 

skjevheter i hjørner når en skal 

montere fra et hjørne og videre.  

 

LIMING 

 

Følg lim leverandørens instruksjoner 

og anbefalinger for valg av lim og bruk 

av limet. Påfør limet med anbefalt 

limspreder eller rulle og la det lufte litt 

før veggbelegget monteres. Fjern raskt 

eventuelt limsøl med en fuktig klut.  

Bruk en håndvalse eller utstryker og 

start med å presse belegget på tvers av 

lengdene, dette for å fjerne eventuell 

luft og sikre god kontakt mot limet og 

veggen. Deretter vals etter stryk i 

lengderetningen. Denne rutinen 

gjentas etter ca. 4 timer.  

 

Et våtrom bør ikke tas i bruk der varmt 

vann kommer på vegg før limet er 

tørket, normalt etter 7 dager.  

 

SVEISING 

 

Dagen etter eller tidligst 24 timer etter 

at belegget er limt, kan skjøtene 

freses. Dette kan gjøres enten manuelt 

med egnet verktøy eller med elektrisk 

fugefres.  

Sporet bør aldri gå dypere enn 2/3 

deler av tykkelsen.  

A. Fjern alt støv og smuss før sveising. 

B. Hvis ikke annet er avtalt bruk en 

fargetilpasset tråd og test sveisingen 

på et avkapp. Når du er fornøyd med 

varmeinnstillingene og 

prøvesveisingen, start sveisingen 

av skjøtene. 

C. Når sveistråden fortsatt er varm, 

utfør første trimming på sveistråden 

med egnet kniv, Mozart kniv anbefales 

da denne ikke skader beleggets 

overflate. 

D. Siste trimming av sveisetråden 

utføres når sveisetråden er kald. 

 

ANMERKINGER 

 

I de fleste tilfeller vil den angitte 

monterings anvisningen kunne dekke 

de fleste spørsmål som gjelder 

montering av veggbelegget. 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 


