Leggeanvisning for Expona Simplay PUR

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 gulvet er
blitt montert. Ved etterbestilling med
ulik batch, kan fargeforskjeller
forekomme. Vare- og trykk/batch
nummer står på pakker.
Produktet er kun beregnet for
innendørs bruk. Kan ikke monteres i
uisolerte hage hus eller lignende rom
uten stabil temperatur mellom 18 og
26 grader.

AKKLIMATISERING
Det er viktig at produktet ikke utsettes
for store temperaturforskjeller før,
under og etter legging.
Ref: NS 3420 TH C1,3.
Ut og inn av kald/varm bil eller lagring
på annet sted enn monterings
området vil påvirke produktet
dimensjon stabilitet. Produktets
dimensjonsstabilitet blir påvirket av
temperaturendringer.
Designgulvet og gulvlimet må lagres
minst et døgn i rommet hvor det skal
monteres, med en konstant
temperatur på min. 180C og 26 0C med
en ideell relativ fuktighet er mellom 40
til 60%. Anbefales at pakkene lagres
maksimum 5 pakker i høyden, ikke
langs yttervegg og at pakker åpnes i
ene enden. I kjølige perioder
(under 10 0C) er det viktig at pakkene
åpnes og staver/fliser spres utover
gulvet. Vinterstid anbefales det å
bruke bedre tid på akklimatiseringen,
gjerne 2-3 døgn.
Det er viktig at natene akklimatiseres
på samme måte som gulvet.
Topping og krymping av fliser og
staver, som følge av mangelfull
akklimatisering, gir ikke grunnlag for
reklamasjon. Ved krymping har
produktet vært for varmt, ved topping
for kaldt når det har vert montert.
Dette i forhold til romtemperatur før,
under og etter legging.

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 er 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 verdier er maks. 85% RF i
undergulv av betong og maks. 12% i
sponplater uten gulvvarme og maks.
8% med gulvvarme.
Gulvvarme må tilpasses slik at
overflatetemperatur ikke overstiger 27
grader, nivåer over dette kan medføre
misfarginger og endringer i gulvets
egenskaper.
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.

baksiden. Pass på å beregne minimum
5 mm ekspansjonsåpning mot alle
vegger og andre faste installasjoner.
Ved legging i inngangspartier, større
arealer med mye trafikk og tyngre
rullebelastning anbefales det å bruke
et spesial lim for å hindre bevegelse i
gulvet.
Gulv med visuelle feil eller mangler må
aldri monteres.

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.

FØRSTE RENGJØRING ETTER
MONTERING
Fjern alt løst smuss, støv og sand med
en myk kost eller støvsuger. Vær
oppmerksom slik at en unngår å skrape
gulvet når sand eller små stein fortsatt
er på gulvet.Rengjør gulvet med et
nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en
mopp eller en gulvvaskemaskin med
vann oppsug og rød pad for større
områder.

ANMERKINGER
Husk godt arbeidslys, dette er viktig!
Pass på at alle staver og fliser som
brukes i samme rom har samme batch
nummer.
Begynn alltid med å måle opp
rommets senterlinje. Det anbefales å
påføre fikserings lim på hele
undergulvet for å sikre at fliser/staver
ikke sideforflytter seg.
Ved montering er det viktig å sjekke at
de første lengdene ligger nøyaktig
etter senterlinjen. Hvis det skal
monteres kvadratiske eller
rektangulære fliser anbefales det å
måle opp tverrlinje i tillegg. Begynn
leggingen ved krysset. Tilpass og fordel
flisene før legging slik at endekappene
blir minimum 30 cm. Snitt med en
skarp kniv fra framsiden, to ganger.
Snitt nummer to kutter
glassfiberarmeringen. Åpne kuttet ved
å bøye flisen og fullfør ved å snitte fra

I de fleste tilfeller vil den angitte
monterings anvisningen kunne dekke
de fleste spørsmål som gjelder
montering av designgulvet. Hvis du
ønsker mer informasjon, ta gjerne
kontakt med Polyflor Nordic for mer
utfyllende informasjon.
Trinsehjul på stoler og møbler skal
være i lys farge, doble myke gummihjul
(type W i henhold til EN 12529).
________________________________

For mer informasjon, kontakt Polyflor
Nordic, tlf.: 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no eller vår
hjemmeside www.polyflor.no

