
Beskrivelse af gulvbelægningsarbejdet 
- Vinyl på undergulv af flydemørtel 

 
 

 

Omfang: 
 

 

Lokalisering   Der henvises til følgende tegninger: 
 

 
Hovedtegning                   <Indsæt tegningsnr.>  
 

 Oversigtstegninger         <Indsæt tegningsnr.>  
 

Afgrænsning Vinyl på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, fodpaneler og afdækning i rum  
<specificer rum nr.>  i henhold til tegninger nr.: 
 

 Bygningsdelstegninger  <indsæt tegningsnr.>  
 

 Rumskemaer                    <indsæt tegningsnr.>  
 

 Detailtegninger                <indsæt tegningsnr.>  
 
 

Forskrifter: 
 

 

Produkter Primer 
Primer skal være vandbaseret og den af leverandøren anviste. 
 

 Spartelmasse 
Spartelmassen skal være <specificer>baseret og have samme styrkeegenskaber 
som flydemørtlen. 
  

 Lim 
Anvend en egnet vandbaseret vinylklæber. 
 

 Vinyl 
Vinyl skal være Forbo vinyl <specificer produktnavn> banevare i 200 cm bredde 
eller dermed ligestillet produkt. 
 

 Tykkelse: <specificer mm.>  
 

 Klassificeret til brug i <specificer klassifikationsklasse > klassifikationsklasse. 
 
 

 Dessin nr.: <specificer> eller dermed ligestillet 
 

 Afdækningsmaterialer 
Afdækningspap skal være mindst <specificer g/m²> g/m².  
 

 Træfiberplader skal være 3 mm tykke. Tapen skal være kraftigt hæftende og 50 
mm bred. 
 

Udførelse Forudgående bygningsdele 
Undergulv af  flydemørtel i belastningsklasse <specificer belastningsklasse>  jf. 
GSO Gulvfakta, kapitel 10. 
 

 Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85% RF og en 
planhedstolerance på +2 mm på 2 m. 
 
Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og renset for eventuelt 
slamlag. 
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 Tolerancer 
Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være +2 mm på 2 m retholt. 
 

 Produktprøve
I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en vinylprøve på 
45x45 cm med ilagt svejsetråd. 
 

 Prøveareal
Inden lægning af vinyl, skal der udføres et prøveareal på <specificer m²>  m². 
Prøvearealet skal indeholde de nødvendige ydelser for gulvarbejdets 
færdiggørelse. 
 
Prøvearealet danner norm for resten af gulvarbejdet, og skal efter godkendelse 
indgå i den færdige bygningsdel. Arealet udvælges af byggeledelsen. 
 

 Primning
Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger. 
 
Rummet skal være lukket for støvtilgang. 
 

 Spartling 
Gulvet spartles i henhold til GSO Gulvfakta kapitel 10.  
 
Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens anvisninger. 

 
Spartelmassens hærdning må ikke forceres, og under hærdningen må den ikke 
udsættes for direkte sol eller træk. 
 

 
 

Lægning af Vinyl 
Vinyl belægning fuldlimes til underlaget med baneretningen parallelt med 
lysretningen og med færrest mulige samlinger. 

 
Vinylen føres ud i vindues- og dørlysninger uden ekstra samlinger. Hver anden 
bane endevendes. Der klæbes i fuld flade efter vådlimningsmetoden. 

 
Ved vådrumsarbejde henvises til Forbo’s monteringsanvisning, samt GVK Teknisk 
Protokol. 
 

 Trådsvejsning 
Trådsvejsningen må først påbegyndes når limen er hærdet. Alle samlinger 
fugefræses i ¾ af belægningens tykkelse og der svejses med svejsetråd udviklet 
til belægningen. Svejsetråden afskæres i to tempi til plan overflade. 
 

 Afdækning 
Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes. 

 
Træfiberplader udlægges, så de slutter tæt til afgrænsede bygningsdele og andre 
faste genstande som rør og lign. Ved vægge, hvorpå der skal monteres 
fodpaneler, skal der dog holdes en friafstand til væggen på  
5 cm.  

 
Pladesamlinger skal tapes, så smuds og lign. ikke kan trænge ned under 
træfiberpladerne. 
 

 Fjernelse af afdækning 
Efter aftale med byggeledelsen skal afdækningen fjernes. Før træfiberpladerne 
tages af, skal overfladen støvsuges. 
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 Rengøring & vedligeholdelse 
Færdige gulve afleveres rengjorte ifølge Forbo Rengørings- og 
vedligeholdelsesvejledning, som også er udleveret til bygherren. Se 
Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning. 
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