Leggeanvisning for Artigo LL
Kayar / Multifloor ND Uni
Kontroller at du har fått riktig vare og
at det ikke er skader eller defekter på
pakker. Dersom det oppdages feil skal
dette noteres på fraktpapirer, ta
umiddelbart kontakt med forhandler
eller Polyflor Nordic.
Undergulvet må være støvsuget, rent,
plant, tørt og fritt for malingsflekker og
eventuelt oljesøl.
Det beste undergulvet er avrettet og
sugende.
For å unngå skader i limet og i
gummigulvet må fuktighet fra
undergulv ikke overstige anbefalte
verdier.
Utdrag fra NS 3420 TH: 2015:
«Ved beleggentrepriser er det
oppdragsgiverens ansvar etter
kontrakts standardene å stille et
tilstrekkelig tørt underlag til
gulvleggerens rådighet til avtalt tid.
(Se: NS 8405:2008, punkt 19.3 eller NS
8415:2008, punkt 19.3.»
Anbefalte verdier er maks. 85% RF i
undergulv av betong og maks. 12% i
sponplater uten gulvvarme og maks.
8% med gulvvarme.

AKKLIMATISERING
Flisene 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.
Pakkene anbefales åpnet i endene,
sett maks 5 pakker i høyden.
En jevn temperatur før og under
montering er viktig for sluttresultatet.

LIMTYPER
Det finnes flere ulike limtyper som er
egnet for liming av gummigulv. For
Artigo LL brukes det fikseringslim.
Anbefalte limer leveres av Casco, Uzin
og Ardex.
Følg alltid limleverandørens
anbefalinger.

MONTERING
Undergulv med elektrisk eller
vannbåren varme.
Det er spesielt viktig å være varsom
når det er varme i undergulvet.
Gulvvarmen må være påsatt vekselsvis

i forkant av montering for å tørke ut
undergulv, og være avslått min. døgn 1
døgn før legging.
Montering av gulvet må ikke skje ved
temperatur under 18C. Undergulvet
må ha en temperatur på min. 15C.
Mål inn rommets senter og start
leggingen fra midten og til sidene etter
en snorslått strek.

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.
Ved mer krevende rengjøring,
anbefales det å bruke en
skuringsmaskin med rød pad og et
nøytralt vaskemiddel eller svakt
alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet
må vaskes rent inntil flere ganger med
gulvvaskemaskin, inntil overflaten er
nøytralisert og tørr.

ANMERKINGER

Bruk et egnet verktøy for å legge ut
fikseringslimet.
Det er viktig at fikseringslimet tørker
før flisene blir montert.
Flisene skal monteres i samme retning,
pil er på bakside av fliser.
Legg flisene tett inntil hverandre uten
å presse kantene for hardt mot
hverandre.

I de fleste tilfeller vil den angitte
monterings anvisningen ikke kunne
dekke alle spørsmål som gjelder
montering av gummigulv. Ta gjerne
kontakt med Polyflor Nordic for mer
utfyllende informasjon.
Hvis gulvet skal dekkes i
byggeperioden er det viktig at det ikke
monteres tape direkte på
gummigulvet, det vil skade overflaten.
La aldri væsker, inkludert vann, bli
liggende på gulvet for å unngå
permanente flekker og skader i
beleggets overflate.

________________________________

Press hver flis godt ned.
Bruk en gulvvalse for å få ut all luft
under gulvet og for å presse gulvet ned
mot limet. Stryk godt over skjøtene
med egnet verktøy.
Rengjøring med vann kan ikke gjøres
før etter 24 timer, da vann kan trenge
med i skjøter og skade limet.

FØRSTE RENGJØRING ETTER
MONTERING – PRO OVERFLATE
Vær varsom med bruk av mye vann på
fliser. Vent med rengjøring til limet er
tørt, min. 24 timer.
Fjern alt løst smuss, støv og sand med
en myk kost eller støvsuger. Vær
oppmerksom slik at en unngår å skrape

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

