
VIKTIG!

• Kontroller at alle spesifikasjoner og instruksjoner følges nøye.
• Denne informasjonen kan endres uten varsel grunnet kontinuerlig utviklingsarbeid.
• Bruk samme batch/eske nummer ved legging på en flate (hvis material fra flere esker benyttes, bør de ha samme 
produksjonsnummer og benyttes i rekkefølge for å unngå mulig fargeforskjell).
• Oppbevar boksene i i romtemperatur på et flatt underlag (maks 10 esker i høyden, lagres borte fra sollys, varmeovn etc).
• La gulvene akklimatisere i minst 24 timer i romtemperatur (minimum +15°C). Skal ikke monteres i områder hvor temperatur 
er under + 10°C eller over +28°C når gulvet er tatt i bruk) 
• Undergulvet må være plant, trykkfast, flatt, jevnt, rent, uten merker (tusj, olje, asfalt, malingssøl osv.), uten ujevnheter og 
ikke utsatt for fuktighet. Undergulvets sugeevne skal kontrolleres. Ved behov benytt en primer for å få et delvis sugende 
underlag.
• Bruk anbefalt lim. Følg alltid produsentens anvisninger.
• Avslutt arbeidet med en kontroll. Fjern eventuelle limrester 
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UNDERGULV

Undergulvet må være plant, trykkfast, flatt, jevnt, rent, uten merker (tusj, olje, asfalt, malingssøl osv.), uten ujevnheter og 
ikke utsatt for fuktighet. Undergulvets sugeevne skal kontrolleres. Ved behov benytt en primer for å få et delvis sugende 
underlag.

Fuktinnhold i undergulv skal kontrolleres (Maks 85 % RF i henhold til NS3420-T) 

Før valg av sparkelmasse, kontroller hvilken type trafikk gulvbelegget vil bli utsatt for når installert. Følg leverandørens 
avnvisninger ved valg av egnet sparkel/avrettingsmasse

Merk: Ansvar 

Selv om Tarkett kan oppgi et utvalg av lim, sparkelmasser osv garanterer vi ikke produktene som er oppført. Listen over 
produkter og produsenter er ikke garantert fullstendig eller aktuell. Tarkett tar ikke ansvar oppgitte produkter. Det respektive 
leverandør samt utførende som er ansvarlig for egnede produkter benyttes.   

FØR MONTERING

Det er viktig å lagre flisene i minst 24 timer før installasjon med minimum romtemperatur på 15 ° C / se hvert lands regelverk. 
Denne temperaturen skal opprettholdes før, under og etter montering

Minimum temperatur på undergulvet er +10-12°C og romtemperatur minimum + 15°C. 
Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet er 35-65 % RF.

Oppbevar boksene i romtemperatur (minimum +15°C) på et flatt underlag (maks 10 esker i høyden).

LUXURY VINYL TILES
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MONTERING

Viktig! Før du legger de første radene, må du kontrollere at kuttplankene (eller fliser) nærmest veggene er mer enn 30 cm 
lange og 10 cm brede, avhengig av totaloppsettet.

Før du starter installasjonen, kontroller om veggen er rett nok til å montere plank (eller fliser) direkte mot vegg. Hvis ikke, lag 
en linje med en krittsnor 10-15 cm fra vegg.  Deretter kan du legge tilbake din første rad mot veggen.

Kapp siste planken (eller flisen) av en rad til riktig lengde. For å montere neste rad, start med avkapp fra forrige rad (minst 30 
cm) og fortsett med hele plank (eller flis). Forsikre deg om at endeskjøtene er forskjøvet med minst 30 cm i de enkelte 
radene.

For å montere siste rad måles avstanden mellom veggen og nest siste rad og siste rad tilpasses.

Den siste raden skal være minst 10 cm bred.

NB!
• Dette produktet er beregnet for løslegging i mindre områder. Ved stor trafikk eller store temperatur variasjoner bør et 

gulvlim benyttes.
• Ved legging av større områder (mer enn 64 m²) or eller mye mye trafikk, bør et fikseringslim benyttes for å holde gulvet 

stabilt. 

ETTER MONTERING 

• Unngå store temperatur variasjoner, holde temperatur mellom +15°c og +28°c
• Skal ikke monteres i vinter/sommer hager  

Beskyttelse

Dersom det skal utføres byggearbeider etter montering av gulvbelegget, beskytt gulvet med plater. Det skal ikke tapes direkte 
på gulvbelegget. Tung belastning som trinsehjul kan forårsake at lim kommer opp i skjøtene dersom gulvet belastes for tidlig. 

Byggrengjøring / Første gang oppsetning

Byggrengjøring / Første gang oppsetning anbefales alltid før gulvet tas i bruk. Limrester fjernes med egnet middel og en ren 
klut. Lett tilsmussede gulv: Støvsug eller mopp gulvet for å fjerne løs smuss og byggstøv. En kombimaskin benyttes ved behov 
og er mer effektiv ved større flater. 

NB!
Benytt et tilpasset matte system for å stoppe mest mulig skitt ved inngangsdøren. Teppe eller matter med gummiunderlag skal 
ikke legges på vinylfliser på grunn av mulig kjemisk reaksjon som kan forårsake guling.
Unngå eksponering for direkte sollys i lengre periode. Hvis utsatt for sollys over lengre tid anbefales bruk av persienner eller 
annen solskjerming. Langvarig direkte sollys kan føre til misfarging og høy temperatur kan føre til dimensjonsendringer
Løsningsmiddel skal ikke benyttes ved rengjøring/flekkfjerning

Mindre en 16m² : Legges 
uten fikseringslim

16 m² til 64 m² : 10cm 
fikseringslim i ytterkant 

av rommet

Over 64 m² : Laim i et 
mønster på 4 m x 4 m 

med fikseringslim




