LÆGNINGSVEJLEDNING FOR COLOREX SD OG EC
Monteret som ledende belægning
1.1 Klargøring af undergulv inden lægning
Check at undergulvet er:
* trykfast og uden revner
* jævnt - spartling og slibning af overfladen kan være nødvendig
* rent – overfladen støvsuges
* permanent tørt - fugtigheden i betonen må ikke overstige 85% RF
0

Colorex-fliser og lim akklimatiseres ved 18 C 24 timer før lægning – gulvtemperaturen skal min.
0
være 15 C.
Temperatur:
Vær altid meget nøje med temperaturforhold ved montering. Undergulv, lim, primer, fliser og
0
rumluft skal være i temperaturmæssig ligevægt (min. 15 C). Ellers er der risiko for
uhensigtsmæssige bevægelser i flisen.
2.1 Lægning i rum under 50 m²
1. Markér midterlinierne i rummet (slå snorslag).
2. Montér ca. 1 meter kobberbånd (selvklæbende eller i ledende lim) ud på gulvet, og træk denne
op ad væggen ved jordingspunktet.
3. Jording etableres af autoriseret elektriker.

4. Påfør ledende lim, efter lim-leverandørens anvisninger. Anbring fliserne ud fra centerlinien i
rummet. Typisk klæbes 3 – 5 m² ad gangen.
5. Når produktet er monteret skal det tromles for at opnå optimal vedhæftning og ledeevne.

2.2 Lægning i rum over 50 m²
1. Markér midterlinierne i rummet.
Langs den lange side i rummet monteres et kobberbånd (selvklæbende eller i ledende lim) som
grundes i hver ende. Ud fra denne monteres 1 meter stykker ud i rummet som en ”kam”. En for
hver ca. 6 – 8 m. Hvis rummet er mere end 50 m. på den korte led, monteres en tilsvarende
kam langs modsatte væg. (Se illustration nedenfor)
3. Hvor kobberbåndene krydser hinanden, prikkes hul med et stålsøm for at sikre kontakt.

Jording etableres af autoriseret elektriker.
4. Påfør ledende lim, efter lim-leverandørens anvisninger. Anbring fliserne ud fra
centerlinien i rummet. Typisk klæbes 3 – 5 m² ad gangen.
5. Når produktet er monteret skal det tromles for at opnå optimal vedhæftning og ledeevne.
For begge typer montering gælder det:

Ø
Ø
Ø
Ø

at ledeevne bør testes mellem jordledningspunkter og kobberbånd før belægningen monteres.
en officiel udmåling af gulvet kan tidligst ske 14 dage efter montering.
de første vejledende målinger kan dog foretages allerede efter 24 timer
Svejsning kan foretages, men er kun nødvendig i områder hvor det forventes at der kommer
stor vandpåvirkning via rengøring eller andet.

NB! Denne information kan være ændret – check altid for seneste opdatering.
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