
 

MONTERINGSVEJLEDNING FOR FLOTEX FLISER 
 
  
PRODUKTBESKRIVELSE  
Flotex fliser er en unik tæppeflise med genanvendt glasfiberarmeret PVC bagside, et stærkt, komfortabelt gulv som 
er let at vedligeholde.   
 
TEKNISKE DATA  

Størrelse  EN 426  50 x 50 cm  

Antal fliser pr. pakke  EN 426  3 m2  

Samlet tykkelse  EN 428  5,3 mm  

Samlet vægt  EN 430  4,5 kg/m2  

Trinlydsdæmpning  EN ISO 140 - 8  ΔLw =17 dB  

Offentlig miljø med hård belastning  EN 685  Klasse 33  

Bestandighed overfor kontorstole med hjul  EN 985  r = ≥2,4 / kontinuerligt brug  

Elektrisk modstand  ISO 6356  < 2 kV  

Brandklassificering  EN 13501-1  B fl S 1  

 
FORBEREDELSE  
Flotex fliser skal akklimatiseres i stuetemperatur mindst 24 timer før lægning. Underlaget skal være jævnt og tørt, 
uden sprækker og tilstrækkelig stærkt. Den relative fugtighed (RF) i betongulve må ikke overstige 85 %. Måling af 
RF i henhold til Gulvfakta se www.gulvfakta.dk. Vær især opmærksom på terrændæk. Temperaturen på underlag, 
lim og materiale skal ved lægningen være mindst +18 °C og den relative fugtighed i lokalet må max være 60 % 
RF. 
  
LIMANBEFALING   
Flotexfliserne kan enten hel-limes med fixeringslim ifølge limleverandørens anvisninger. I hårdt belastede områder 
anbefales det at hellime fliserne med eksempelvis egnet vinylklæber. I mindre belastede områder kan fixeringslim 
bruges. Dette gør det muligt at udskifte enkelte fliser. Følg limleverandørens anvisninger.  
  
DISPONERING  
Alle Flotexfliser kan med fordel lægges i skakmønster 90° eller 180°, men dessinerne Oslo, Samoa og Senya kan 
også bruges til broadloom designs, (alle fliser i samme retning). Pilmarkeringen på flisernes bagside viser 
fremstillingsretningen til hjælp ved monteringen.  
 
Skakmønster 90°         Skakmønster 180°          Broadloom 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEMÆRK at hvis fliserne bruges som broadloom design i områder med kørende trafik, f.eks. kørestole, 
serveringsvogne eller lign., skal fliserne lægges i trafikkens køreretning. 
 
RENGØRINGSMANUAL  
Se særlig rengøringsmanual, www.forbo-flooring.dk  
 
UNDGÅ PROBLEMER  
Læg ikke fliser med synlige fejl! Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle 
transportomkostninger. Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varer. 
Transportskader som ikke er synlige ved modtagelsen anmeldes til transportøren senest 7 dage fra modtagelse.  
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