Generelt om montering af LVT

LVT

Montering af LVT – Forbo Allura
Når du monterer LVT, er der en række forhold du skal være opmærksom på.

Undergulv og akklimatisering
Akklimatisering af vinylfliser, lim og omgivelser (undergulv) er essentiel for en god montering. Hvis
dette ikke følges, er der mulighed for, at vinylstavene kan lave uhensigtsmæssige bevægelser.
Forbo påtager sig ikke ansvar for fejl som kan henføres til, at gulvet er monteret på et underlag af
gamle gulve (f.eks. trægulve) eller andre ukurante undergulve.
Tag ikke Allura produkter ud af emballagen inden umiddelbart før montering. Vinylstavene er
påvirkelige og kan bevæge sig pga. forhold i omgivelserne.
Læs den grundige vejledning om forudsætningerne for montering i vores monteringsvejledninger!
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Lim til Allura produkter
Vær opmærksom på, at der er stor forskel på LVT produkter. Der er LVT produkter til fuldlimning, til
fixeringslimning og til rigtig løslægning. Dette gælder også for Allura.
Ved montering er det vigtigt, at der anvendes en egnet vinyllim til de typer Allura produkter, som
skal monteres med lim, og at vejledningen i anvendelse af limen følges.
NB: Det er vigtigt, at limleverandøren kan anbefale limen til produktet og opgaven.
Allura Dryback (DR) er et LVT produkt, som skal fuldklæbes i en egnet vinyllim.
Her anbefaler vi at tale med de enkelte limleverandører. Egnet produkt er Alfix Elastacol 020 eller
tilsvarende.
Allura Flex er et LVT produkt, som skal fixeringsklæbes eller fuldklæbes.
Til montering af Allura Flex anbefales brug af en egnet vinyl fixeringslim til almindelige
brugsområder som f.eks. kontorer. Fixeringslim skal være blødgørerresistent og have en høj
peelstyrke på ca 1,0 N/mm (ikke tæppefixeringslim). Ved valg af egnet lim til Allura Flex skal der dog
også tages hensyn til de omgivelser, gulvet skal ligge i. Vil gulvet blive påvirket af tung trafik, fugt fra
indgangspartier
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eller store temperaturforskelle fra f.eks. solindfald, så anbefales almindelig fuldklæbning med egnet
vinyllim.
Egnet produkt ved fuldklæbning er Alfix Elastacol 020 eller tilsvarende, og til fixeringsklæbning Alfix
Elastacol 035 eller tilsvarende.
Bevægelsestolerancer
Bevægelsestolerancerne for Allura produkter er udtrykt i %, som betyder, at jo større produktet er, jo
større er tolerancen for produktets dimension. Vi definerer en forventelig +/- tolerance på størrelsen
af LVT stavene udtrykt i %. Ud af boxen må produktet være +/- 0,05% af den nominelle størrelse.
Fugerne mellem stavene er afhængige af monteringen (monteringspræcision,
temperaturbevægelser, effektivitet af den anvendte lim mv.)
Forbo anviser denne tolerance iht. ISO 23999, og den er på +/- 0,05%. En planke på nominelt f.eks.
h1800 mm i længden må være fra 1789,1 mm til 1800,9 mm.
Forbo påtager sig ikke ansvar for fejl, som opstår pga, at ovenstående forholdsregler ikke
overholdes
I Forbo´s samhandelsbetingelser, monteringsvejledninger og anden kommunikation er det
beskrevet, at produkter med synlige fejl ikke må monteres. Da Forbo er bevidst om, at det ikke er
muligt at fremstille produkter til en 0-fejls tolerance, er vi nødt til at bede videreforarbejdere af
vores materialer om at kvalitetssikre de modtagne varer og undlade at montere varer med synlige
fejl og mangler. Vi erstatter naturligvis det fejlbehæftede materiale, men ansvarer ikke for ommontering eller andre følgeomkostninger.
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