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Generell informasjon 
 
Marmoleum click har et overflatelag av linoleum, som primært er laget av økologisk framstilte 
materialer og er behandlet i henhold til miljøvennlige prosedyrer. Hovedbestanddelen er naturlig 
linolje som er blandet med tremel, harpiks og kalkstein. Marmoleum får sin farge fra økologiske 
fargepigmenter. Materialene blir presset sammen på jutevev under høyt trykk, og slik skapes et svært 
holdbart og miljøvennlig gulvbelegg.  
Ettersom linoleum er laget av naturlige råmaterialer, kan det forekomme små nyanseforskjeller i 
farge og struktur mellom produksjonspartier, vareprøver og den leverte varen.  
 
Etter hvert som all linoleum fullfører sin modningsprosess, oppstår et midlertidig naturlig fenomen 
som kan gi produktet et gulskjær. Eksponer produktet for naturlig eller kunstig lys for at gulskjæret 
skal forsvinne og den virkelige fargen i Marmoleum-gulvet får utvikle seg.  
 
Marmoleum blir så lagt på et eksklusivt HDF-kjernemateriale med et støttelag av kork, og utstyrt 
med et mekanisk låsesystem.  
Marmoleum click legges helt uten behov for lim. Gulvet kan legges både med not i fjær og fjær i not. 
Det er imidlertid enklest å banke fjæren inn i noten. Sammenføyingsmetoden “kant-i-kant” er vist 
nedenfor.
 
Komme i gang 
 
TIPUNKTS SJEKKLISTE – LES DENNE FØRST 
 
Du finner utfyllende informasjon til hvert punkt lenger ned: 
 

1. Oppbevar pakkene i romtemperatur og åpne pakke etter pakke mens du 
legger gulvet. 

 
2. Dette gulvet skal legges flytende, 
  dvs. hold alltid avstand (=10 mm) til alle faste bygningsdeler. 
 
3. Kontroller gulvkonstruksjonen hos deg. 
 Den må være tørr (kontroller alltid!), ren, fast og jevn,  

   fjern alltid vegg-til-vegg-tepper og undersøk gulvet. 
 

4. Velg underlagsmateriale (les nøye nedenfor!) med utgangspunkt i din egen 
 situasjon – alle gulv er unike! 
 
5. Mål rommet, velg leggeretning , gulvdesign og leggemønster. Skjær til første 

og/eller siste lengde.  
 
6.  Gulvvarme – se egne råd og krav  

– følg instruksene fra leverandøren av systemet! 
 

7.  Legg gulvet som beskrevet i avsnittet nedenfor, hold rent mens du arbeider! 
 
8. Kontroller gulvet ditt fortløpende under monteringen  
 Defekte bord som er lagt, kan ikke reklameres etterpå 
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9. Sørg for at det hele tiden er riktig romtemperatur (18-24 °C) og en relativ 
luftfuktighet på 40-60 %. 
 
10. Vedlikehold/rengjør ditt Marmoleum click-gulv i henhold til instruksene, og 
du vil få stor glede av det. 

 
 
 
 
Viktig 
Marmoleum click bør oppbevares i uåpnet forpakning i 2-3 dager midt i rommet det skal legges i.  
 
Romtemperaturen bør være minst 15 ºC, og relativ luftfuktighet 40 – 60 %. For å opprettholde 
Marmoleum click-gulvets langsiktige verdi anbefaler vi at man benytter en elektrisk luftfukter 
(vaporisator)for å unngå uttørking (hovedsakelig i vinterhalvåret). Bordene bør kontrolleres i dagslys 
før de monteres.  
 
Marmoleum click kan legges på ethvert rent, tørt og jevnt undergulv med en god struktur(i henhold 
til de allment aksepterte bransjereglene som er i overensstemmelse med VOB, Del C, DIN 18356 
”parkettarbeid”). Merk at alle vegg-til-vegg-tepper må fjernes. Ved undergulv av mineralmaterialer 
(dvs. betong) skal restfuktigheten være på maks. 2 CM% og maks. 0,5 CM% for anhydrittlag. Alle 
ujevnheter på + 2 mm over 2 m eller mer må jevnes ut tilsvarende. Drøft om nødvendig 
undergulvforholdene med din leverandør.  
 
Undergulvet skal alltid dekkes med en fuktsperre, en aldringsbestandig PE-folie – eller den angitte 
folien til respektive situasjoner. Et ekstra lag PE-skum (tykkelse 2 mm, tetthet min. 30 kg/m3 – som 
plasseres over folien – forbedrer lydisolasjonen og jevner ut mindre ujevnheter i undergulvet.  

- Bruk en 0,20 mm tykk PE-folie når gulvet legges på undergulv av mineralmaterialer (dvs. 
betong, unntatt støpte betonglag). Kantene skal føres opp langs veggene (med 5 cm) og 
skjøtene skal overlappe hverandre med minst 20 cm.  

- Bruk en folie på minst 0,2 mm når gulvet legges på undergulv (også tregulv) med gulvvarme. 
Merk at gulvkonstruksjonen vil begrense varmeoverføringen noe.  

 
Marmoleum click er ikke egnet for våtrom som for eksempel bad.  
 
Vedlikehold av gulvet 
For mer informasjon om rengjøring og vedlikehold kan du kontakte vår kundeserviceavdeling og få 
tilsendt brosjyren om Marmoleum gulvpleie eller gå inn på nettstedet om Marmoleum.  
Gulvbeskyttelse, møbler, entreer 
Sett filtbiter på stolben og andre møbelben. 
Legg dørmatter ved alle inngangspartier. 
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