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Alt du trenger 
å vite for å installere  
Cementi Click



Legging av Cementi Click 

A - VERKTØY  FOR MONTERING 
• Stikksag eller kapp/gjærsag med blad for fibrosement
• Beskyttelseshansker
• Hvithodet gummihammer
• Meterstokk / målebånd
• Blyant, linjal og vinkel
• Avstandsklosser
• Egnet slagkloss

B - FORBEREDELSER OG VIKTIG INFORMASJON FØR MONTERING

B.1 UNDERSØK PRODUKTET
Forsikre deg om at materialet ikke er skadet ved levering.
Kontroller flisene før og under legging av gulvet. Flis med synlige 
feil eller avvikende utseende skal ikke legges. Reklamasjon kan ikke 
gjøres på varer som er kuttet i størrelse eller ferdig lagt. Montering 
må gjøres ved bruk av samme produksjonsbatch for å garantere like 
farger og design. Produkter med feil skal ikke monteres.

B.2 AKKLIMATISERING
Cementi Click skal akklimatiseres i minst 24 timer i rommet hvor 
det skal installeres i henhold til vilkårene som er oppgitt. Pakkene 
skal fjernes fra pall, fordelees i rommet og stables maks 5 pakker i 
høyden, liggende og på jevnt underlag.

B.3 ROMTEMPERATUR 
Cementi Click bør installeres i en romtemperatur mellom +10 °C og 
+30 °C. Temperaturen på undergulvet som produktet skal installeres 
på, må ikke være lavere enn +10 °C.

B.4 UNDERGULVET
Forbered overflaten i henhold til gjeldende standarder. Overflaten på 
undergulvet må være jevn, fast og ikke utsatt for fuktighet,  og til-
fredsstille kravene til planhet i NS3420 (+/- 3 mm per 2 løpemeter) .

Ved legging på nytt betongunderlag skal RF i underlaget ikke over-
skride 85 % RF målt i samsvar med gjeldende utgave av NS 3420.
Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke
tilskytende fukt ved gulv på grunn, over fyrrom, med gulvvarme,
over høytemperaturrør i gulv og lignende. 

Cementi Click skal ikke legges i våtrom slik som vaskerom, bads-
tue eller baderom.

Se hvilke undergulv som er anbefalt lengre ned i dokumentet. 

Tepper må fjernes. Det anbefales at eksisterende gulv fjernes.

Vi anbefaler at du stopper monteringen i tilfeller der:
• Ujevne overflater (i overkant av standardene i som gjelder)
• Sprekker i undergulvet
• Undergulvet ikke er tørt nok (Maks 85 % RF, maks 75 % RF ved 

gulvvarme)
• Overflaten ikke er tilstrekkelig trykkfast, for porøs eller grov
• Overflaten er forurenset, f.eks. av olje, voks, lakk eller malings-

søl
• Nivåforskjell mellom undergulvet og f.eks bjelkelag 
• Feil temperatur på undergulvet (lavere enn +10 °C)
• Romtemperaturer er under +10 °C eller høyere enn +30 °C
• Ingen fuktprotokoll i forbindelse med nytt gulvvarmeanlegg
• Overflate temperatur overgår +27 °C

B.5 ANBEFALT UNDERGULV
• Betong 
• Egnede gulvplater som f.eks gulvgips
• Laminat/Parkett
• Kompakte PVC belegg (PVC belegg med skumbakside kan gi 

for mykt underlag)
• Linoleum
• Keramiske fliser (maks fug: 10 mm bred/10 mm dyp)

B.6 GULVVARME
Ved legging på vannbåren varme skal det legges trykkfordelings-
plate for å unngå at skjøter kommer direkte på vannrør
Ved legging på varmematter / varmefolie skal det legges trykkfor-
delingsplate av type anbefalt av varmegulv-leverandør før legging av 
Cementi Click for å sikre et trykkfast underlag

NB: Skumunderlag som normalt benyttes under parkett og laminat 
skal ikke benyttes da dette gjør underlaget for mykt.

C - LEGGING / MONTERING

C.1 LEGGESANVISNING
Start alltid leggingen fra venstre mot høyre. Monter flisene/plankene 
i retningen av lyset. 
I lange og smale rom eller korridorer, legges Cementi Click i rom-
mets retning.

C.2 AVSTAND
Ved hjelp av avstandskloss, oppretthold et mellomrom på min. 5 
mm mellom rundt hele rommet. Lag også en åpning  på 6 mm til 
alt inventar som piper, ovner, dørkarmer, kjøkken, kjøkkenøyer og 
annet. Denne avstanden må ikke fylles med fugemasse, elektriske 
ledninger eller annet.

TIPS: avkapp kan benyttes som avstandskloss. 

C.3 MONTERING
Legg første bordet i rommets «venstre hjørne» med fjærside mot 
veggen og notsporet ut mot rommet. Bordene i første raden monte-
res sammen ved å legge neste bord flatt på gulvet og slå sammen 
bordene med en slagkloss og hammer. 
NB! Ikke slå for hardt. Slå på den nederste delen av låsprofilen, ikke 
toppen som er mest synlig. Legg ferdig første raden

Kapp det siste bordet i den første raden til rett lengde minst 30 
cm lengde. Merk av den nødvendige lengden og skjær langs den 
merkede linjen på oversiden med stikksag eller kapp/gjærsag med 
blad for fibrosement. Benytt egnet verktøy for å få bordet på plass. 
Begynn andre raden med resten av bordet fra første raden (hvis den 
er minst 30 cm lang). Husk distansekiler mot veggen.

Vinkle ned bordets langside mot den første raden og legg ned. 
Vinkle neste bord mot den første raden på langsiden og legg ned. 
Benytt slagkloss og hammer slik at den legger seg i riktig i låsen 
på kortenden. Legg resterende bord i andre raden på samme måte. 
Bruk resten av det avkappede bordet fra andre raden, og begynn 
med tredje raden osv, til hele gulvet er lagt. Glem ikke at endefors-
kyvningen må være minst 300 mm mellom to nærliggende rader for 
penest utseende og stabilitet.

Forts.
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Om bordene i siste raden er for brede må du gjøre følgende: 
Plasser bordet som skal legges direkte på bordet i nest siste raden. 
Benytt en kort Cementi Click bit i full bredde som måleverktøy ved 
å legge biten inntil veggen, oppå bordet som skal legges (ikke glem 
ekspansjonsrommet på min 5 mm). 
Dra biten langs veggen, og merk samtidig med blyant på 
mellombordet hvor stor del av mellombordet som skal sages bort. 
Sag langs linjen, så kommer mellombordet til å passe inn i 
avstanden til veggen.

C.4 EKSPANSJONSFUGE
Rom med sammenhengende flate på opptil 600 m² kan legges 
uten ekspansjonsfuge. Minimum åpning til vegg og andre faste 
installasjoner er 5 mm.
Ved legging rom for rom skal det lages åpning på 6 mm mot 
terskler osv. Ekspansjonsfuger / overgangslister skal aldri festes til 
underlaget da det kan gjøre at gulvet låses fast. 

Kontakt din Tarkett-representant hvis du vil ha mer informasjon om 
dette. 

VIKTIG INFORMASJON NÅR GULVET ER MONTERT

• Fjern alle avstandsklossene.
• Cementi Click skal ikke festes til undergulvet, underlaget, 

møbler eller annet fast inventar.
• Bruk av dørmatter reduserer skitt og skader på gulvet. 
• Møbelknotter skal benyttes under stoler, bord osv. Disse skal 

kontrolleres jevnlig og skiftes ved behov. 
• Møbler skal løftes, ikke dras over gulvet.
• Kontorstoler og annet utstyr med hjul bør være utstyrt med type 

W hjul. Fargede gummibaserte hjul kan forårsake misfarging.
• Det anbefales å dekke til gulvet med Tarko Protect før rommet 

er ferdig innredet, og gulvet tas i bruk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

• Grus og sand skader gulvet. 
• Benytt alltid møbelknotter av filt eller plast under stol- og 

bordben o.l. 
• Møbler skal løftes, ikke dras over gulvet. Benytt myke hjul til 

møbler og stoler med hjul. 
• Bruk tørre rengjøringsmetoder som støvsuging. Benytt en 

fuktig mopp og PH-nøytralt rengjøringsmiddel ved rengjøring 
med vann. Hell aldri vann direkte på gulvet. Bruk ikke-
”aggressive” eller ripende rengjøringsmiddel. 

• Gulvet skal ikke vokses eller påføres polish. 
• Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter 

av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi 
permanente flekker. 

• Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og 
tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt 
fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes.

Se www.tarkett.no for mer informasjon.
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