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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 

gulvbelegget er montert. Ved 

etterbestilling med ulik batch, kan 

fargeforskjeller forekomme. Vare- og 

trykk/batch nummer står på pakkene. 

 

AKKLIMATISERING 

 

Det er viktig at produktet ikke utsettes 

for store temperaturforskjeller før, 

under og etter legging.  

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. 

Rull ut lengdene, gjerne dagen før, 

minimum noen timer før legging, slik 

at belegget akklimatiseres før 

installasjonen. 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 

gulvlim tørker helt ut for belastning. 

 

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 før montering kan skje. 

Dekk til vinduer hvor solen kommer til 

for å hindre at solen tørker ut limet før 

gulvet er montert.  

 

Polyflor anbefaler ikke å montere 

gulvbelegg over eksisterende 

gulvbelegg. 

Det beste undergulvet er avrettet, 

ensartet og sugende. 

 

Husk godt arbeidslys, dette er viktig! 

 

Gulv som skal endevendes skal ha 

merking om dette på beleggrullen. 

Pass på at alle ruller som brukes i 

samme rom har samme batch 

nummer. Ved utrulling av belegget skal 

overflaten aldri være mot undergulvet.  

Det er viktig ved håndtering og 

tilpassing at belegget ikke får kraftige 

bretter, dette kan gi varige 

deformasjoner og forbli synlige.  

 

Bruk Polyflor kantskjærer og 

produksjonskanten som guide. Plasser 

kantskjæreren ved produksjonskanten 

og kapp av øverste lengde; gjør det 

samme på lengden som ligger underst. 

Kast avfall og sjekk skjøtens utseende. 

Når skjøtene er kuttet og klare, kan 

belegget limes til underlaget. 

 

LIMING 

 

Dra halvparten av lengdene tilbake og 

gjør klart for påføring av lim. Følg 

limleverandørens instruksjoner og 

anbefalinger. Bruk anbefalt limspreder. 

Forbruk ca. 1 liter per 4m2 eller 250g 

pr. 1m2 gulvbelegg, avhengig av 

undergulvet. La limet lufte litt før 

gulvet legges ned. Legg lengdene 

tilbake til opprinnelig posisjon ved å 

rulle de tilbake, dette minsker risikoen 

for å fange luft under belegget og sjekk 

deretter de ferdige skjøtene slik at de 

blir helt tette. Fjern eventuelt limsøl 

med en fuktig klut. 

Bruk en gulvvalse og start med å rulle 

på tvers av lengdene, dette for å fjerne 

eventuell luft og sikre god kontakt til 

limet og undergulvet. Deretter vals i 

lengderetningen. Denne rutinen 

gjentas etter ca. 4 timer.  

Nymontert belegg må ikke belastes 

tyngre før lim er tørket, normalt 7 

døgn. Gulv med visuelle feil eller 

mangler må aldri monteres. 

 

SVEISING 

 

Dagen etter eller tidligst 24 timer etter 

at gulvet er limt, kan skjøtene freses. 

Dette kan gjøres enten manuelt med 

egnet verktøy eller med elektrisk 

fugefres. Hvis belegget er lagt på 

trinnlydsunderlag, som Polyflor 

Acoustifoam, er det viktig at 

fresesporet ikke går så dypt at det når 

dette underlaget. 

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 gulvet. 

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. 

 

VÅTROM 

 

Polysafe sklihemmende gulvbelegg er 
klassifisert som egnet i våtrom og 
tilfredsstiller krav i NS 3420:2019 TH4 
b.1 (EN 13553) Arbeid i våtrom må 
utføres etter anbefalinger i TEK 17 og 
Norsk Standard sammen med andre 
relevante veiledninger og krav slik at 
utførselen blir riktig sammen med 
korrekt fall til sluk.  
Det er krav etter Norsk Standard 
3420:2019 at alle sveiseskjøter, både 
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ut- og inngående hjørner utføres med 
skråsnitt på 45 grader.  
Sveiseskjøter skal heller ikke plasseres 
nærmere enn 100mm fra sluk og 
gulvskjøter skal ikke plasseres inntil 
utvendige hjørner.  
Når gulvbelegget skal monteres i sluk 
er det en forutsetning at sluket er 
tilpasset gulvbelegget ref. NS 3420 TH4 
y.1.1  
Sokkel på våtrom skal trekkes minst 

opp 70mm på vegg og evt. veggbelegg 

skal overlappe minst 25mm på 

gulvbelegg. 

Merknad: 

Sklihemmende gulvbelegg innehar en 

armering som setter krav til 

undergulvet. Et for kraftig fall mot sluk 

kan gjøre det vanskelig å få en fin 

avslutning mot sluk.  

Polyflor anbefaler at alle sluk må flukte 

med undergulv og at alle svanker og 

buler langs vegger utbedres før 

montering, hvis gulvet skal legges med 

hulkil. 

 

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. HUSK: Tape på gulvet kan 

skape varige misfarginger hvis det 

forblir på gulvet over lengre tid. 

Alle føtter til møbler, bord og stolben 

må være myke og beskytte gulvet for å 

hindre skraper og permanente 

inntrykksmerker.  

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. 

Bruk et alkalisk rengjøringsmiddel 

utblandet etter leverandørens 

anbefalinger og la det virke en tid slik 

at smuss blir oppløst. Bruk en 

oppskuringsmaskin med 165 rpm med 

en passende børste, eller hvis 

nødvendig, en oppskurings pad.  

Sug opp vann med vannsuger. Rens 

gulvet grundig med rent varmt vann og 

la det tørke. 

 

ANMERKINGER 

 

I de fleste tilfeller vil den angitte 

monterings anvisningen 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


