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Generell informasjon
Overflatematerialet på Marmoleum Click er ekte linoleum. Det er et naturmateriale fremstilt av
vegetabilske oljer, harpiks, tremel, jutefiber og kalkstein. Fargepigmentene er valgt fordi de er
økologiske. Linoleum er slitesterkt gulvmateriale som er enkelt å vedlikeholde, og har en uovertruffen
miljøprofil og naturlig fremtoning. Overflatematerialet lamineres på HDF, som er et sterkt
trefibermateriale, med en bakside av kork. Låsemekanismen, selve klikksystemet, er frest ut av HDFplaten, og gir en sterk skjøt med not og fjær mellom flisene. Marmoleum Click legges uten behov for
lim. Marmoleum Click legges løst uten lim verken mot undergulvet eller mellom flisene. Marmoleum
Click er egnet for alle tørre rom i boliger, som for eksempel kjøkken, soverom, spisestue, stue, entré,
m.m.
Forberedelser:
Pakkene skal oppbevares flatt og uåpnet i rommet der gulvet skal legges i 2 dager, slik at det
akklimatiseres til romtemperatur. Temperaturen må være minst 15 °C og relativ luftfuktig 30 til 60 %
RF. Arbeid i godt lys slik at flisene kan inspiseres før legging og at leggingen utføres korrekt.
Underlag:
Sørg for at undergulvet er fast og flatt – legging kan ikke utføres på tekstiltepper. Større
uregelmessigheter jevnes ut med sparkling og sliping. På plater med spor til varmegulv anbefales det
å legge en trykkfordelingsplate for å danne en overgang mellom platenes mellomrom.
Vi anbefaler å alltid legge en aldringsbestandig 0,2 mm fuktsperrefolie på underlag av betong,
lettbetong, stein eller på tregulv over tverrfundamenter og alltid over gulvvarme. Det samme gjelder
for rom med høy temperatur, som for eksempel fyrrom, badstue, osv. Dette er fordi produktet alltid
må beskyttes mot fuktighet fra undersiden. Bruk av plastfolie skal vurderes i hvert enkelt tilfelle med
hensyn til aktuell konstruksjon. Hvis du vil ha ekstra skrittdemping, kan du med fordel bruke 2 mm
folie av skummet PE i tillegg. Jobb enten i henhold til prinsippet fjær i not eller not i fjær. Det er
imidlertid enklest å legge fjær i not. Leggemetoden «hjørne i hjørne» er mest vanlig, men det er
selvfølgelig mulig å legge i forband hvis du ønsker det.
Sjekkliste – Les dette før du begynner
1. Oppbevar pakkene uåpnet i romtemperatur i minst 48 timer for akklimatisering. Åpne dem
fortløpende når du skal bruke dem.
2. Gulvet skal legges flytende. Det betyr at du skal holde en avstand på 10 mm til vegger, rør og
andre faste bygningsdeler. Dette omfatter også fast inventar som for eksempel kjøkkenskap.
Disse arealene legges med fordel som adskilte arealer.
3. Underlaget må være av en fast konstruksjon uten svikt. Undergulvet må oppfylle kravene i
henhold til AMA Hus 18 tabell 43.DC/1 klasse A (+/-3 mm per 2 m og +/- 1,2 mm per 25 cm). Den
relative fuktigheten (RF) i betonggulv må ikke overstige 90 % RF. Måling av RF i underlaget skal
utføres i henhold til AMA House 18 18 YSC.1. Vær spesielt oppmerksom på fuktforholdene ved
gulv på bakken. Du må aldri legge et gulv der det er veldig fuktig.
4. Sørg for å legge en aldringsbestandig 0,2 mm fuktsperrefolie.
5. Mål rommet, og planlegg leggingen. Husk at den første og siste raden med fliser må deles for at
du skal få like store rader langs veggene.
6. Marmoleum Click kan også legges på undergulv med gulvvarme. Maksimalt tillatt temperatur på
overflaten er 27 °C. Senk temperaturen til 18 °C før legging. For øvrig følger du anvisningene fra
gulvvarmeleverandøren. 7.
7. Følg leggeanvisningen, og hold leggingen fri for spon og smuss.
8. Kontroller hele tiden gulvmaterialet og jobben du gjør mens du legger. Det er ikke mulig å
reklamere på defekter fliser etterpå.
9. Oppretthold normal luftfuktighet og temperatur, 30–60 % RF og 18–24 °C
10. Hvis du rengjør og vedlikeholder Marmoleum Click-gulvet i henhold til anvisningene, og vil du få
stor glede av det.

Merk
Ved gulvlengder over 10 m skal du bruke ekspansjonslister.
Gjennomgående gulv i forskjellige rom er ikke å anbefale, men skal legges i hvert rom for seg. Et tips
for å få gulvets mønster til å passe sammen, er å kutte det opp etter legging. Hvis du monterer
ekspansjonsliter over skjøtene, kan du med fordel bruke rester av gulvet til å bygge listen opp til
samme nivå. Kontroller at gulvet har samme fargenyanse. Marmoleum Click må aldri skrus eller
spikres fast i undergulvet.
Dette trenger du
Blyant, linjal, sag, støvsuger og kiler.
Ta vare på gulvet ditt
Marmoleum Click er lett å holde rent med tørre eller fuktige metoder.
Det anbefales ikke – og er heller ikke nødvendig – å skure eller svabre med vann.
Det anbefales å tilsette gulvpleievoks i vannet der moppen eller kluten fuktes et par ganger i året for å
bevare gulvets vannavvisende egenskap.
Beskytt gulvet ditt
Stans grovt smuss ved døren med en god dørmatte.
Bruk filtputer under bena på stoler, bord og andre bevegelige møbler
Fargevariasjoner
Vær oppmerksom på at det kan forekomme små nyanseforskjeller i farge og struktur mellom
produksjonspartier som kan gi avvik mellom vareprøver og den leverte varen. Fliser og paneler er
produsert hver for seg, og har derfor alltid forskjellige fargenyanser.
Ny linoleum kan iblant ha en gulskjær i overflaten. Denne midlertidige fargeendringen forsvinner etter
kort tid når gulvet utsettes for luft og lys.
Hvis du får problemer
Kontakt forhandleren hvis gulvmaterialet er skadet eller defekt. Ikke legg defekte produkter, ettersom
vi bare dekker materialkostnadene hvis dette skjer. Oppgi alltid farge- og partinummer.
Transportskader
Synlige transportskader må noteres på fraktbrevet når varene mottas, hvis gulvet er leveres på stedet.
Skader som ikke er synlige ved mottak, rapporteres til transportselskapet eller Forbo Flooring AB så
snart som mulig, men senest innen 7 (syv) dager.
Ovennevnte anvisninger og anbefalinger er basert på våre egne tester og lang erfaring. Vi kan imidlertid
ikke ta ansvar for arbeidsresultater som er påvirket av lokale forhold, da disse er utenfor vår kontroll.

Forbo Flooring er en del av det sveitsiske Forbo-konsernet,
og tilbyr et komplett utvalg av gulvprodukter til både bedrifter
og privatpersoner. Våre tekstil-, linoleum-, vinyl- og
parkettgulv av høy kvalitet kombinerer funksjon, farge og
design, slik at vi kan skilte med helhetlige løsninger for gulv i
alle miljøer.
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