19 dB &

Monteringsvejledning

Sarlon Modul´up 19 dB & Modul’up Compact er heterogene pvc-vinylgulvbelægninger med PURforstærket overflade og speciel stabiliserende dobbelt glasfiberarmering, der gør det egnet til limfri
montering i offentlige miljøer og let industri. Det kan også anvendes i private boliger.

Forudsætninger
Undergulvet på nybyggeri skal være plant (+/- 2mm på 2 M retholt). Ved renoveringsopgaver skal
planhedskravet aftales med den ansvarlige for gulvbelægningsarbejdet. Mht. planhed og
undergulve henviser vi i øvrigt til Gulvbranchens Gulvfakta. Undergulvet skal være permanent tørt,
uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved monteringen må den relative fugtighed, RF, i
almindelig bygningsbeton ikke overstige 90% restbyggefugt.
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Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal
man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugeevne. I 48 timer før og efter
montering skal der sikres en temperatur på min. +18º C og temperaturen på underlag og
gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18º C, og RF i lokalet mellem 35 og 60%.
Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8 -11 % (40% RF ved +20º C), så
der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan f.eks.
opstå på grund af unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks.
varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27º C, osv. Sluk gulvvarmeanlæg min. 24 timer før
montering påbegyndes.
Ved renovering af gamle gulve kan der monteres på – se forudsætninger ovenfor:
• Ubehandlet eller støvbundet beton- eller cementspartel
• Spånplade, krydsfiner eller andre typer egnet træfiberplademateriale
• Eksisterende keramiske fliser som afrettes
• Afrettet terazzogulv som har en tilstrækkelig styrke

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.
Hvis vinylruller skal opbevares på byggepladsen skal der afsættes passende plads til dette.
Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C. Ruller skal placeres
opretstående med produktlabel placeret opad således den let kan aflæses. Vær opmærksom på at
sikre ruller mod fald da materialerne er tunge.
Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at rullerne kan akklimatiseres.
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Akklimatiseringen sker bedst ved, at banerne opskæres og stilles lodret i løst oprullet form i mindst
24 timer før pålægning. En emballeret rulle vil selv efter længere tids opbevaring i bygningen ikke
kunne forventes at være i ligevægt med omgivelserne.

Montering:

Montering udføres ved hjælp af en speciel enkeltside-klæbende tape som placeres under
banesamlingerne og ved døråbninger for at holde produktet på plads under varmesvejsningen.
Tapen placeres midt under banesamlingen.

Placering af baner:

Ved lægning af flere ruller i samme rum, skal rullerne bestilles og lægges i nummerrækkefølge.
Banerne skal ikke endevendes.

Anbefalet tape:

100 mm bred Modul´up Tape Ref. 792 Forbo.

Forberedelse og lægning:
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Anbring gulvbelægningen i rummet, så det dækker hele overfladen og med overskydende
materiale op ad vægge (ca. + 10 cm). Placér Modul´up tape under banesamlinger. Renskæring af
kanter foretages oven på Modul´up tapen, mens tapens beskyttelsesfilm vender op mod
gulvbelægningen. Gnid hele gulvbelægningen med passende værktøjer i hele rummet for at
fjerne buler, så banerne ligger fladt mod underlaget. Når de renskårne baner skal monteres på
tapesamlingen skal du løfte gulvbelægningen i samlingen for at få fat i tapen. Træk succesivt
tapens beskyttelsesfilm af op igennem fugen og træk den af så tæt som muligt af langs
belægningen. Læg de to banesider ned igen ovenpå tapen, og glat dem forsigtigt ud med din
hånd. Banerne lægges ned på tapen med et mellemrum på ca. 0,5 mm fordi fugerne efter
montering skal fugefræses og svejses. Når du er færdig, skal du trykke banesiderne fast ned på
tapen for at sikre en god vedhæftning mellem gulvbelægningen og tape. Sørg for at kontrollere,
om der er den korrekte mønsterrapport mellem banerne.
Samlingerne svejses med matchende svejsetråd som almindelig vinyl banevaresvejsning. Ved
renskæring mod vægge eller andre bygningsdele skal du undgå at montere for tæt - efterlad en
afstand på ca. 1 mm. Fodlister kan monteres hen over, hvis det ønskes.
Maksimalt sammenhængende areal: Maksimal størrelse af sammenhængende overflade er
begrænset til 200 kvm og maksimal længde 25 meter. Ved større områder skal der monteres
bevægelsesfuger og det samme gælder ved overgange i døre eller lignende.
Begrænsninger: Modul'Up fungerer godt i miljøer med meget trafik, men løslagte gulve er ikke
egnede til områder, der er udsat for tunge rullende belastninger, såsom pallevogne og lignende.

Hulkehl: Modul´up kan monteres i hulkehl. Følg instruktionerne herunder.
(1) Fastgør hulkehl-profilet (PR-profil) i overgangen gulv- / væg med en egnet klæber.
(2) Monter klæber eller egnet dobbeltklæbende tape op til den ønskede højde af hulkehlen.
(3) Montér gulvbelægningen, og skær den af til den ønskede højde på væggen.
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Hulkehl uden hulkehl-profil (PR-Profil):
Det er også muligt at montere Modul´up banen direkte op i hulkehl uden hjørneprofilet.
Monter klæber eller egnet dobbeltklæbende tape op i den ønskede højde på væggen.
Varm og buk opbukket og pres det fast i klæberen.
Skær opbukket til i den ønskede højde.
Vedligeholdelse
Se separat vedligeholdelsesvejledning på www.forbo-flooring.dk.
NB: Alle pletter og spild bør fjernes omgående. Visse pletter fra f.eks. pigmenterede produkter som
blæk, læbestift, maling samt materialer som hjul/dæk, dupper under inventar og lignende
gummibaserede materialer kan lave blivende mærker. Dette gælder også plastbaserede produkter som
f.eks. bademåtter som kan smitte af og efterlade mærker der vandrer ned i vinylen.
Undgå problemer
Læg ikke belægninger med synlige fejl! Vi erstatter i så fald kun materialet samt eventuelle
transportomkostninger.
Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er
synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til transportøren, dog senest inden syv dage.
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