
Lægningsanvisning 
Marmoleum Real Ohmex

Forudsætninger
Undergulvet skal være plant, permanent tørt, uden revner og tilstrækkeligt trykfast. Fugtigheden i betonen må ikke overstige 
85% RF. Vær særlig opmærksom på fugtforholdene ved gulv mod jord. Ved lægning skal temperaturen på underlag, lim og 
gulvbelægning være +18oC, og den relative luftfugtihed i lokalet max 60%.

Underlag af plademateriale forudsættes at have en fugtprocent på 8% (40% RF ved +20oC), således at der ikke opstår be-
vægelser, der senere kan forårsage skader.
Forandringer i materialet kan f eks opstå pga unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f eks 
varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +30oC etc.

Limanbefaling
Ledende lim, f eks Bostic 55, Casco 3490 eller tilsvarende.

Lægning
Lim et kobberbånd midt under hver banebredde med ledende lim. Kobberbåndet skal være 10-15 mm bredt og ca 0,1 mm 
tykt. Altenativt kan selvklæbende kobberbånd anvendes. Samtlige kobberbånd forbindes med hinanden i begge ender med 
tværgående kobberbånd ca 50 cm fra væg, og sluttes til jord via elnettet ved hver 50 m² eller efter kundens anvisning. Check 
funktionsdygtigheden på kobberbåndene, inden linoliet lægges.

Banerne skal ikke endevendes. Rullerne skal ved lægning i samme lokale tages i nummerrækkefølge. Tilstræb vådlimning i 
så stor udstrækning som muligt, følg limleveransdørens anvisninger. Det er vigtigt for gulvets afl edningsevne, at limen på-
smøres i korrekt mægde. Tørrer limen for længe, er der desuden risiko for, at limfugerne aftegner sig gennem belægningens 
overfl ade. Ved lægning af længere baner skal enderne skæres til efter limning.

På ca hver 15 meter opstår ved produktionen en såkaldt hængefold. Denne limes ned ved dobbeltklæbning. Påfør lim på 
bagsiden af hængefolden med en utandet spartel, lim derefter som normalt. Gnid belægningen fast efter limning. For at 
undgå blæredannelse, belastes hængefolden, mens limen hærder. Gulvet skal kontrolmåles efter 4 uger ifølge foreskreven 
målemetode og derefter én gang årligt.

Fugetætning
Vi anbefaler, at man tætner fugerne med Marmoweld svejsetråd. Levn en åbning på ca 1 mm ved fugerenskærning. Inden 
tætning fræses fugen ned til 3/4 af banens tykkelse. Anvend fugeskærer eller elektrisk fugefræser.

Vedligeholdelse
Brug tørre metoder (tør- alternativt fugtmopning) kombineret med pletfjerning. Ved behov bruges fugtig aftørring - brug et 
neutralt rengøringsmiddel i vandet. Konventionel polish, standardtyper af metalliseret akrylpolymer eller andre fi lmdan-
nende produkter må ikke bruges, da de kan ødelægge gulvets antistatiske egenskaber. Forbo Monel og Spray
vil ikke give tykkere vedligeholdelsesfi lm med ovennævnte vedligeholdelsesmetoder, og må således godt anven-
des. Generelt følges rengørings- og vedligeholdelsesvejledningen for Marmoleum.

Ved reklamation
Montér ikke belægning med synlige fejl. Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostnin-
ger.

Transportskader
Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved godsmodtagelsen. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, 
skal meldes til Forbo Flooring A/S hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter modtagelse.
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