MONTERINGSVEJLEDNING FOR FLOTEX BANEVARE
PRODUKTBESKRIVELSE
Flotex er en helt unik gulvbelægning, der kombinerer den elastiske gulvbelægnings robuste og slidstærke
egenskaber med gulvtæppets kvalitet, varme og akustiske egenskaber.
TEKNISKE DATA
Rullelængde
Rullebredde
Samlet tykkelse
Samlet vægt
Trinlydsdæmpning
Offentligt miljø med hård belastning
Bestandighed overfor kontorstole med hjul
Elektrisk modstand
Brandklassificering

ISO 1765
ISO 8543
ISO 140-8
EN 685
EN 985
ISO 6356
EN 13501-1

30 meter
2 meter
4,3 mm
1,8 kg/m2
ΔLw = 20 dB
Klasse 33
r = ≥ 2,4 / kontinuerlig brug
<2 kV
B fl S 1

FORBEREDELSE
Flotex rullerne skal altid opbevares stående. Flotex banevare skal akklimatiseres i stuetemperatur i mindst
24 timer, før lægningen påbegyndes. Undergulvet skal være glat og tørt, uden sprækker og tilstrækkeligt
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.
Underlaget skal herudover være plant (+/- 2 mm på 2 meter retskede) og stabilt i henhold til GSO Gulvfakta.
LIMANBEFALING
Flotex rullerne skal altid hel-limes, brug egnet PVC klæber og tillemp vådlimning ved absorberende
underlag, ved ikke-absorberende underlag anbefales vådlimning, følg altid limleverandørens anvisninger
vedrørende limmængde og tørretid.
DISPONERING
Før arbejdet påbegyndes, er det vigtig, at ruller som skal lægges sammen, kommer fra samme batch og
rullerne skal lægges på i nummerorden, for at undgå farveforskelle. Banerne lægges i samme retning og i
lysretningen (pilene mod indfaldende lys).
Bemærk, at i områder med kørende trafik f.eks. kørestole, serveringsvogne etc. skal Flotex banevare
lægges på i trafikkens køreretning.
De fabriksopskårne kanter skal stødes mod hinanden forudsat, at de ikke er blevet beskadiget under
opbevaring eller transport, og der skal tages højde for eventuelle mønstertilpasninger – se evt.
mønsterrapporten i brochuren eller prøvemappen. Hvis gulvet belastes med f.eks. kontormøbler, reoler, etc.,
før limen er hærdet, er der risiko for varige indtryksmærker.
Hvis Flotex pålægges trapper, bør trappe-forkanter anvendes, og det anbefales, at der bruges kontaktlim.
RENGØRINGSMANUAL
Se særlig rengøringsmanual på www.forbo-flooring.dk
UNDGÅ PROBLEMER
Læg ikke Flotex banevare med synlige fejl! Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle
transportomkostninger. Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varerne.
Transportskader som ikke er synlige ved modtagelsen, anmeldes til transportøren senest 7 dage fra
modtagelse.
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