Monteringsvejledning

- fast montering af Coral indgangsmåtter

Undergulv
Undergulvet skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke.
(se Gulvfakta). Ved lægning af Coral må den relative fugtighed, RF, i almindelig
bygningsbeton ikke overstige 85% RF.
Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18º C,
og RF i lokalet max. 60%
Overensstemmelse i farvenuancer
For at sikre korrekt farvematch, når flere baner Coral skal monteres sammen, skal det
monterede komme fra samme produktionsnummer. (De første 4 cifre i rullenummeret).
Opskæring
Produktet skal helst skæres op fra bagsiden. Efter opskæring anbefales det at lade
materialet akklimatisere til efterfølgende dag, før det bliver monteret.
Sammenskæring af flere baner
På bagsiden af Coral er produktions-retningspile påtrykt. Montér produktet således, at
produktionsretningen svarer overens med retningen af trafik hen over måtten.
Her er Coral Duo dog undtaget, hvor gangretningen er på tværs af produktionsretningen –
illustreret her:

.

Kontra-rul Coral før montering for at fjerne spændinger i materialet.
Hvis flere baner monteres sammen, skal de alle have samme monteringsretning. (ikke
endevendt). Bortskær den 2,5 cm brede kant samt ca. 1 cm ind i materialet for at tilsikre så
jævn en overgang som muligt. Søg altid at montere således, at banesamlinger ligger med
den lavest mulige trafik/slitage.
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Limning
Limanbefaling
Til montering af Coral anbefales det at anvende en lav emissions (EC1) blødgørerbestandig, akryllim egnet til PVC, som Elastacol 020 (Forbo Eurocol 640 Eurostar Special)
eller tilsvarende produkt fra anden leverandør. Hvis der skal bruges alternative
klæbemidler, skal du kontakte Limleverandør for specifikationer og råd om konkret
produkt og anvendelse, vejledning og garanti.
Anvend en TKB A2 spartel.
Limen skal spredes jævnt over hele gulvarealet til fuld hæftning af hele overfladen.
Manglende eller utilstrækkelig nedklæbning kan resultere i, at måtten trækker eller
bevæger sig.
Se også vores ikon-baserede monteringsvejledning.
Ved reklamation
Montér ikke belægninger med synlige fejl. Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet
samt eventuelle transportomkostninger.
Transportskader
Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved godsmodtagelse. Skader skal
meldes til Forbo Flooring A/S hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter modtagelse.
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