Leggeanvisning for teppefliser
Paragon og Vorwerk
Kontroller at varenummer er riktig i
henhold til bestillingen og at alle
pakkene 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
teppefliser er blitt montert. Ved
etterbestilling med ulik batch, kan
fargeforskjeller forekomme. Vare- og
trykk/batch nummer står på pakker.

AKKLIMATISERING
Det er viktig at produktet ikke utsettes
for store temperaturforskjeller før,
under og etter legging.
Flisene og fikserings limet 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.
Det anbefales å lagre maksimum 5
pakker i høyden, ikke langs yttervegg
og at pakker åpnes i ene enden.
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 fikserings
limet tørker ut før belastning.

sponplater uten gulvvarme og maks.
8% med gulvvarme.
Montering av gulvet må ikke skje ved
temperatur under 18C. Undergulvet
må ha en temperatur på min. 15C,
være støvsuget, rent, plant, tørt og
fritt for malingsflekker og annen
forurensing før montering kan skje.
Dekk til vinduer hvor solen kommer til
for å hindre at varmen tørker ut
fikserings limet før flisene er montert.
Det beste undergulvet er avrettet,
ensartet og sugende. Alle pakker som
brukes i samme rom har samme batch
nummer.
Husk godt arbeidslys, dette er viktig!
Start med å sette senterlinje i rommet
slik at flisene følger streken, bruk
gjerne kritt eller blyant. Eventuell
avslutning mot sidevegger avgjør om
midtlinje må flyttes for å sikre at flis
mot vegger blir større en halv
størrelse.
Det kan være til hjelp å trekke flere
linjer på gulvet for å sikre at fliser
følger rette linjer.
Å legge etter en lang senterlinje kan
være vanskelig og ofte føre til
unøyaktigheter. For å minimere dette
problemet kan denne alternative
leggemåten brukes:

Når fliser med løy luv monteres er det
viktig at garn børstes vekk fra kantene
slik at det ikke blir liggende i skjøtene.
Fliser legges normalt i sjakk mønster,
en mot nord og en vest. Det er også
mulig å legge fliser samme vei slik at
det blir et ensartet mønster. De ulike
mulighetene er merket på boksen.

LIMING
Teppefliser limes med et fikserings lim.
Dette er et lim som gjør at det lett kan
skiftes ut fliser enten det skal fornyes,
de er slitte eller skadet.
Følg lim leverandørens instruksjoner
og anbefalinger for bruk av limet og
påfør det med anbefalt rulle eller
annet egnet verktøy.
Forbruket vil variere med undergulvets
sugeevne. Påføres det for mye lim vil
flisene sitte hardere til undergulv og
vanskeliggjøre et senere bytte.
Noen teppefliser med tekstil bakside
krever at det brukes et annet lim enn
for fliser med bitumen bakside. Ta
kontakt med din limleverandør for
anbefalinger.
Fliser med visuelle feil eller mangler
må aldri monteres.

MONTERING
Utdrag fra NS 3420 TH: 2019 Y1,6:
«For å unngå fuktskader må det i
mange tilfeller sørges for uttørking av
underlaget før belegget kan legges. Før
halvharde eller tekstile belegg legges
på betonggulvet der det er montert
gulvvarme, skal varmen ha stått på
lenge nok til at fuktinnholdet er
kommet under et kritisk nivå. Dette
må hensyntas ved prosjektering og
framdriftsplanlegging.
MERKNAD:
I henhold til relevante
kontraktstandarder er det
oppdragsgivers ansvar å stille et
tilstrekkelig tørt underlag til
gulvleggers rådighet til avtalt tid»
Anbefalte fuktverdier er maks. 85% RF
i undergulv av betong og maks. 12%

ulikt press kan komme ut av vinkel og
dermed begynne å trappe.

GENERELT
Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet
dekkes til for å unngå skade fra tungt
utstyr, møbler eller annet arbeid som
skal ferdigstilles etter at gulvet er
montert.
D til B settes som senterlinje mens F til
G settes som senterlinje på tvers av
rommet. Dette gjør at fliser kan legges
i ett felt av gangen. PS. Husk at F til G
må være nøyaktig 90 grader på
senterstreken D til B.
Det er viktig at flisene blir lagt ned
samme press mot hverandre. Kontroll
ofte at skjøter er tette men ikke så
tette at de står komprimert mot
hverandre. Toleransekravene på
størrelse gjør at fliser som blir lagt med

FØRSTE RENGJØRING ETTER
MONTERING
Fjern alt løst smuss, støv og med en
støvsuger. Hvis det er mulig, bruk en
elektrisk teppebanker med roterende
børster for å ta vekk støv og partikler
fra teppet.
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Anmerking: Høyflossede tepper med
2cm dybde eller mer – bør støvsuges
med et flatt munnstykke siden
roterende børster kan skade garn
fibrene.

ANMERKINGER
I de fleste tilfeller vil den angitte
monterings anvisningen kunne dekke
de fleste spørsmål som gjelder
montering av flisene. 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

