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Monteringsvejledning Marmoform S

Marmoform S hulkehlen monteres, før Marmoleumsgulvet lægges. Dette er ikke mere vanskeligt end mon-
tering af en hulkehl af hårdt træ. Begynd med at udmåle hulkehlene, startende fra hjørnerne, og skær dem i 
korrekt størrelse i en speciel skærekasse.
 
Væggen og gulvet, hvor hulkehlen skal placeres, skal dækkes fuldstændig med lim med en (B1) spartel. 
Anvend acryldispersionslim egnet til linoleum

Læg hulkehlen i den stadig våde lim, hvis du bruger en af ovennævnte enkelthæftklæbere. 

Hver gang et hulkehlsstykke presses på plads, og før den tilstødende hulkehl placeres, lægges en tynd 
stribe “hot-melt” lim eller silikonelim for enden for at sikre en tæt samling.

Bemærk
Begynd altid fra hjørnerne. Er korrektioner nødvendige, kan disse foretages ved at indsætte et lige stykke 
af den bøjede hulkehl.

Efter montering af hulkehlen
Efter at have limet alle Marmoform S hulkehlene til væggene, skæres Marmoleumsstykkerne nøje til med 
ridseko, så de passer langs med foden af hulkehlen.

Næste dag kan arbejdet færdiggøres ved at fræse og svejse hulkehlssamlingen og de andre samlinger 
ifølge forskrifterne i Marmoweld/Artoweld systemet.

En nyttig løsning
Marmoform S indvendige og udvendige hjørner.

Marmoform S hulkehle fås også som færdigformede indvendige og udvendige hjørner. Ved at bruge disse 
hjørner, er vinkelskæring ikke Iængere nødvendig, hvilket øger arbejdshastigheden.

Standard dimensioner
De færdige indvendige og udvendige hjørner fremstilles af længder af hulkehl. Fodbredde og lodret højde 
er derfor den samme som bøjningens radius.
“Arbejdslængden” på væggen måler på begge sider ca. 150 mm for et indvendigt hjørne og ca- 100 mm for 
et udvendigt hjørne.

Monteringsanvisning
1. Lim hjørnerne fast ved at bruge våd limtype egnet til klæbning af linoleum
2. Lim de tilpassede Iængder hulkehle mellem hjørnerne ved hver gang at dække en ende med silikone 
    eller “hot-melt” lim for at sikre vandtæthed.

3. Læg helst Marmoleumsstykket eller fliserne efter monteringen af hulkehlen er tilendebragt.

4. Efter 24 timer kan alle andre samlinger gøres vandtætte ved at følge forskrifterne i Marmoweld systemet.



Praktiske vanskeligheder med færdige hjørner
Væggene, som hjørnerne skal placeres op ad, er ikke retvinklede.

A: Større end 90 grader
Lav et indsnit i den vandrette del.
Åbningen kan udfyldes:
* ved svejsning af et stykke Marmoweld/Artoweld svejsetråd, eller
* hvis åbningen er for stor til svejsning, med et stykke af det benyttede gulvbelægningsmateriale.

B: Mindre end 90 grader 
Skær en trekant ud af den vandrette del af hulkehlen svarende til den nødvendige tilpasning til væggens 
vinkler.

Ikke-standard størrelser Marmoform S
I princippet kan vi levere stykker af følgende produkter:  
Marmoleum Real 2,0 mm, 2,5 mm og 3,2 mm 
Marmoleum Fresco 2,0 mm og 2,5 mm 
Marmoleum Walton  2,5 mm 

med en maksimum bredde på ca. 490 mm.

Bemærk
* For færdige udvendige og indvendige hjørner har ikke-standard størrelserne også en “arbejdslængde” på  
  100 mm henholdsvis 150 mm, målt på væggen. Men hvis den vandrette del kræver det, kan arbejdslæng
  den gøres længere. Dette vil dog resultere i færre hjørner per længde hulkehl.

* Priser på ikke-standard størrelser af Marmoleum S hulkehl altid på forespørgsel.

* Leveringstid 4-6 uger efter ordremodtagelse.

* Marmoform S i 4,0 mm er en umulighed. Vi anbefaler i det tilfælde at bruge 2,0 mm og have monteret et 
  stykke Corkment eller lignende under “foden” på undergulvet for at opnå 4,0 mm tykkelse.
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