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UNDERLAG

SKJØTING

Underlaget skal være rent, tørt og rett samt uten sprekker. Hefthemmende flekker av maling, olje o.l. tas bort.
Vær oppmerksom på at søl av oljer, impregneringsmiddel, markeringer med f.eks markørspray o.l. kan gi
misfarging på det ferdige gulvet.

Trådsveising utføres med fargetilpasset tråd. Fuger skal
maskinfreses før trådsveising (fres aldri gjennom hele
slitesjiktets tykkelse).

Ved legging av dette produktet får RF i underlag av
normal konstruksjonsbetong ikke overskride 85 % RF i
henhold til NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder
for byggfukt. Merk også at målingen skal utføres av
spesialutlært personale. Forøvrig ved legging på betong
gjelder limleverandørens anbefalinger.
Ved evt rørlegging i gulv forutsettes det at rørene er lagt
slik at gulvmaterialet ikke kontinuerlig utsettes for en
høyere temperatur enn 27°C, da det kan oppstå misfarginger og andre forandringer av materialet.
Det forutsettes at underlag av platematerialer inneholder
8% fuktnivå (noe som motsvarer 40 % RF ved +20°C),
slik at det ikke oppstår bevegelser som senere kan forårsake skader.

For å unngå unødvendig varmeeksponering på gulvbeleggets overflatesjikt nærmest fugen, skal du ved trådsveising benytte et sveisemunnstykke med smal åpning som
gir den beste fordelingen av varmeluftstrømmen.
Før du begynner å sveise, prøv gjerne på en restebit.
Sjekk etterpå at overflatesjiktet ikke er skadet. All trådsveising bør først utføres når limet har tørket.
Sveisetråden må nedkjøles før renskjæring. Renskjærningen utføres i to omganger, grov- respektive finskjæring. Sørg for at renskjærningskniven er i god stand
og ikke skader beleggets overflatesjikt.
Om du benytter sveiseautomat, sjekk på en restebit at
overflatesjiktet ikke skades av overskuddsvarmen.

LINJEMARKERING

HÅNDTERING
Ved legging skal rullenes serienummer stemme overens.
Spar rulleetikettene til leggingen er avsluttet.
Endesnu når det er beskrevet.
Rullene skal lagres stående. Før legging skal materialet
få mulighet til å få romtemperatur.

Linjer males med Internasjonal Perfection 709, Conipur
45 eller KIPP-2C-PUR. Maskering utføres med Tarkett
Vinyltape eller Scotch 3M Vinylfolietape 471.
Etter påføring av maskeringstapen varmes tapen forsiktig med varmluftspistol eller fønes og presses fast med
trykkrulle eller lignende verktøy slik at beleggets mønster tydelig fanges gjennom tapen. Dette er viktig for å få
jevne kanter på linjene.

LIMING
På sugende underlag anbefales altid våtliming. På tette
ikke sugende underlag følges respektive limprodusenters
anvisning.
Viktig å stryke belegget.
På store flater er gulvrulle å foretrekke.
Limfabrikantens anbefalte brukstekniske skal følges for
respektive underlag og lim.
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