
EGENVURDERINGSSKJEMA 
   

Dato: Sted: Utfylt av: 
 
For at vi skal kunne foreta en vurdering hvorvidt en befaring skal avtales, ber vi deg først lese gjennom 
forutsetningene for et godt resultat. Fyll deretter inn skjemaet så nøyaktig som mulig.  
 
 SKJEMA SKAL FYLLES UT ELEKTRONISK FOR Å KUNNE GJØRE EN VURDERING.  
 
Merk at ikke alle punktene gjelder alle produkttyper. Ta nødvendige bilder som viser eventuelle feil. 
Ferdig utfylt skjema og bilder sendes til: teknisk@tarkett.com 
 
GENERELL INFORMASJON FØR UTFYLLING AV SKJEMA: 

• Undergulvet må være fast, tørt og rent. 
 

• Undergulvet oppfyller kravene til planhet (+/- 3 mm pr 2 meter).  
Dette kontrolleres på følgende måte: Legg for eksempel et 2 meter vater eller et parkettbord - minimum 2 
m lengde - på høykant på gulvet. Dersom det blir en åpning mellom gulvmaterialet og måleverktøy som 
er mer enn 3 mm tilfredsstiller ikke gulvet kravet til planhet. 
 

• Den relative fuktigheten (RF) skal være mellom 30-60% og temperaturen må være minst 18 grader før, 
under og etter installasjonen. Ved lavere RF enn 30 % kan, for eksempel gulvet få nivåforskjell og vise 
nivåforskjell mellom bordbreddene. 
 

• Klimakravene nevnt ovenfor gjelder også for oppbevaring av parkett / laminat. Emballasjen skal ikke 
åpnes før legging påbegynnes. Varen skal være akklimatisert før legging, i henhold til leggeanvisning. 
 

• Parkett og Laminat: Fuktsperre skal alltid brukes dersom det er risiko for fukt i underlaget. Fuktsperre 
skal også alltid brukes dersom underlaget er betong på mark, lettbetongbjelkelag, gulv over fuktige og 
varme rom (vaskerom, fyrrom o.l.), og gulv med gulvvarmesystem. 
 

• Gulvvarmesystemet skal være konstruert slik at det aldri overstiger +27 C° i overflatetemperatur på noen 
del av gulvet. Gulvet må monteres slik at gulvet får lov til å bevege seg med årstidenes forandringer. 
 

• Bevegelsesfuge ved legging av for eksempel parkett og laminat må være minimum 8-10 mm mellom 
gulv og vegg rundt hele rommet. (Starfloor Click skal ha minimum 5 mm avstand). Det samme gjelder 
også inntil dørterskler, rør, trapper, søyler, fliser og stein gulv o.l. I tillegg skal installasjonen være gjort 
slik at faste installasjoner, for eksempel kjøkken innredning, tunge møbler / hyller og ovner ikke hindrer 
gulvets bevegelser. 
 

• Tverrskjøtene i den inntilliggende raden skal forskyves i henhold til leggeanvisning for respektive 
produkt. 
 

• Alle deler av materialet har blitt kontinuerlig kontrollert gjennom hele produksjonsprosessen. Hvis det 
oppdages materialer som er ødelagt, defekt eller avvikende skal dette ikke installeres. Materialer med 
feil som blir installert, kan vi bare erstatte med nytt materiale. Hvis materialet med feil blir installert kan 
ikke Tarkett holdes ansvarlig for sluttresultatet. 
 

• Montering skal være utført i henhold til Tarkett sine leggeanvisninger for respektive produkt. 
 
 
 
 
NB! For å kunne gjøre en vurdering skal kvittering og oversikts- og detaljbilder legges ved 
skjema. 
 
NB! Dersom oppgitte opplysninger ikke stemmer ved en eventuell befaring, kan sluttkunde bli 
belastet for kostnader i forbindelse med befaringen. 
 
 



EGENVURDERINGSSKJEMA 

Navn sluttbruker: Forhandler: 

Adresse: Kontaktperson: 
Postnummer/Sted: Postnummer / Sted: 
E-post: E-post:
Telefon: Telefon: 
Type bolig: Produktnavn: 
Utførende firma: Artikkel nr / NOBB nr: 
Adresse: Produksjonsnummer: 
Postnummer/Sted: Dato for kjøp: 
E-post: Kvittering / Ordrebekreftelse vedlagt: 
Telefon: Forhandler gjennomført befaring: 
Dato for utførelse: Antall m2 kjøpt: 
Utførende er kontaktet: Antall m2 med feil: 
Nytt eller gammelt undergulv: Fuktsperre lagt ifølge leggeanvisning: 
Type undergulv: 
Spon / Betong / eksisterende gulvbelegg / annet: 

Type underlag og tykkelse på dette under flytende gulv: 
Trinnlydsplate / Trykkfordelingsplate / Ullpapp / Foam/annet: 

Ved limte belegg, hvilket lim er benyttet: Gulv varme: 
Hvis ja – type: 

Krav til planhet tilfredsstilt (+/- 3 mm pr 2 m): Overflate temperatur på gulv: 

Endeforskyvninger ihht leggeanvisning: Er legging delt inn rom for rom: 

Bevegelsfuger ihht leggeanvisning: Er gulvet fastlåst ved fast installasjon: 

Type rengjøringsmiddel: Rengjøringsmetode: 

Oversiktsbilder vedlagt (min 3 stk): Detaljbilder vedlagt (min 3 stk): 

Fysisk prøve av produkt med feil: Type rom: 
Beskrivelse av feil: Utfyllende opplysninger: 

Sted / Dato: Navn på avsender: 

Internt saknummer (fylles inn av Tarkett): 
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