Lægningsanvisning Bulletin Board og Corklinoleum på vægge
Corklinoleum er beregnet til gulvbelægning i idrætshaller, motionsrum m.v., men kan
også bruges som opslagstavle, enten limet direkte på væggen eller monteret på en
plade. Corklinoleum kan monteres med forsiden eller bagsiden udad.
Bulletin Board er kun beregnet til opslagstavler og monteres med forsiden udad
(bagsiden er forsynet med stempel).
Vær opmærksom på eventuelle brandkrav ved montering af større flader.
Forudsætninger
Underlaget skal være tørt, jævnt og tilstrækkeligt stabilt, ligesom det skal være frit for
støv, fedt og løse partikler. Kontrollér, at væggens eksisterende overfladebehandling
kan holde til montering.
Belægning og lim skal opbevares i monteringslokalet i så lang tid, at de ved
monteringen har tilpasset sig til rummets klimatiske forhold. Monteringen skal ske
ved stuetemperatur.
Limanbefaling
Bona Futurum og Juno, Bostik Gulv- og Væglim Attack og 35, Cascoflex 3442 og
Cascoproff 3448, Hernia 1800 og Rio, eller tilsvarende.
Limfabrikantens anvisninger med hensyn til limmængde, brugstid m.v. skal altid
følges.
Montering på væg
Belægningens overkant kontaktlimes 10-15 cm, for at banen ikke skal glide ned, før
limen er afbundet. Alternativt kan overkanten fastgøres med små søm, evt. i
kombination med en liste, hvis væggen er til at slå søm i. Hvis belægningen er
tilbøjelig til af rulle, masseres de korte sider og kontaktlimes.
Påfør limen på væggen. Tilpas belægningen og pres overkanten fast i kontaktlimen,
eller fastgør belægningen på anden vis. Gnid resten af belægningen fast i limen,
f.eks. med en træfiberplade omviklet med et stykke stof, så al luften presses ud. Man
kan også bruge en presserulle.
Eventuelle fuger skæres efter stållineal, hvorved man med et vertikalt snit skærer
gennem begge banerne samtidig. Skær så lille en strimmel som muligt af den
underliggende bane, for at der ikke skal ryge for meget lim af, når strimlen fjernes.
Hvis væggen er jævn, kan man i stedet skære fuger på gulvet og derefter støde
pladerne mod hinanden ved monteringen. Bemærk, at fugerne ikke skal tætnes med
smeltetråd.
Montering på plade
Ved montering på plademateriale skal pladen i de fleste tilfælde isoleres. Som
isoleringsmateriale bruges som regel isoleringspapir.
Monteringsprocessen er i begge tilfælde den samme, hvad enten man vender
jutesiden ind mod væggen eller ud mod rummet.

Maling
For- eller bagsiden kan, hvis man ønsker det, dækkes med maling. Brug i så fald
akrylatbaseret maling, to lag. Der skal ikke grundes.

