Leggeanvisning
HETEROGENE VINYLGULV - TAPIFLEX STAIRS

Alt du trenger
å vite for å
installere Tapiflex
Stairs
heterogene vinylgulv

Heterogene vinylgulv
TAPIFLEX STAIRS
•

Forutsetninger

Undergulvet skal være rent, tørt og jevnt samt fritt
for sprekker. Malingsflekker, olje søl eller annet
som kan påvirke vedheft skal fjernes. Asfalt, oljesøl,
impregneringsmiddel, merker fra tusjpenner og annet kan
forårsake misfarging.
Trappens forkant må være rett og plan slik at produktet
får best mulig vedheft de belastningen er størst.
Tarkett anbefaler at radius på trappentrinnets forkant er
minst 12 mm.
Når dette produktet legges, kan RF i underlag av normal
konstruksjons betong ikke overskride 85 % RF målt
i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420.
Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt, og
ikke fukttilskudd ved gulv på grunn, over fyrrom, med
gulvvarme, over høytemperaturrør i gulv og lignende.
NB! Måling av fukt skal utføres av spesielt opplært
personell.

•

Montering generelt

Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur
+18 °C.
Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30-60 %.
Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før legging,
og må være slått av i 48 timer etter at legging er fullført.
Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på
overflater som utsettes for sterkt sollys.
Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming
og kan forårsake dimensjonsforandringer i materialet.
Hvis du bruker materialer fra flere ruller, skal disse ha
samme produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge
etter nummer.
Unngå skarpe bretter eller folder ved håndtering av
belegget.
Dersom det oppstår «vitning» på belegget, forsøk å varme
forsiktig med varmeføner

Før montering må du la materialer, lim og underlag
tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst
18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %.

Tapifelx Stairs er et spesial produkt for montering i
trapper. Produktet leveres som rull i ca 23 lm og bredde
102 cm.
Belegget er produsert med doble trappeneser i beleggets
lengde retning for å gjøre det mulig å få ut 2 trinn av
beleggets bredde.
Det forutsetter at opptrinnet har en maks høyde på 190
mm og trinnets dybde maks 317 mm. Ved trapper med
dypere trinn kan belegget deles slik at en belegg bit til
trinnet er opp til 564 mm.

NB! Ruller oppbevares stående.

Resterende halvdel blir svinn.

Underlag av trefiberplater antas å inneholde en
fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C), slik
at ikke bevegelser som oppstår kan forårsake skader.
•

•

Håndtering / oppbevaring

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig med støvsuger.
Ved sparkling må avrettingen av gulvet oppfylle kravene i
henhold til gjeldende utgave av NS 3420
OBS! Hvis det benyttes 2-komponent polyestersparkel,
kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig
blanding. Bland ikke direkte på underlaget.
Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Husk at
alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter
og stempler, kulepenner og lignende, kan forårsake
misfarging gjennom migrering.
Det er en fordel å forkappe opptrinnet i riktig høyde slik at
de fine ribbene er sentrerte over trappenesen og de brede
ribbene går inn og dekker deler av trinnet.

•

Liming

Produktet hellimes med gulvlim som er tilpasset til
produktet. Følg alltid limleverandørens anvisning i forhold
til lim mengde, brukstid osv.
Forts.

Heterogene vinylgulv
TAPIFLEX STAIRS
•

Montering

Start i bunnen av trappen. Støt belegget mot trinnet slik
at de fine ribbene er sentrert over trappenesen og at de
brede ribbene dekker en del av trinnet.
Press ut all luft under belegget for å sikre god vedheft.
Press fra trappenesen og innover på trinnet.

•

Gode råd

Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk.
Husk at gulvet som nylig er lagt, er ekstra følsomt for
store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første
dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første
dagene kan gi varige trykkmerker.

•

Renhold

Tapiflex Stairs er belagt med et PUR sjikt som er smuss
avvisende og gir enklere vedlikehold. Daglig renhold
utføres med støvsuger og en fuktig mopp med nøytralt
rengjøringsmiddel. Ribbene kan rengjøres med en myk
børste ved behov.

Renskjær trinnet mot neste opptrinn. Fortsett på samme
måte videre opp trappen.

•

Fuging

I miljøer hvor det er risiko for inntrengning av fukt bør
overgangen mellom trinn og opptrinn forsegles med
kjemisk sveis. Benytt tape i nedkant slik at du får en fin
avslutning med den kjemiske sveisen.
•

Tilpasning

Når Tapiflex Stairs legges mot belegget i etasjen over skal
Stairs kappes bortenfor den brede ribben og sveises med
fargetilpasset sveisetråd.
•

Kontroll

Arbeidet avsluttes med kontroll. Kontroller at gulvbelegget
har god vedheft til underlaget, er fritt for lim rester og at
det ikke er pløser etter montering.
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