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enklere kan det ikke bli
Hvorfor bruke tid på å legge, rengjøre og vedlikeholde gulvene dine når du kan gjøre andre

ting som er mye morsommere? Vil du ha et pent og pålitelig gulv hjemme som holder i

mange år, bør du velge Novilon. Vi lover at du vil trives.

Novilon er lett å vedlikeholde.
Overflaten er smussavvisende og forsterket med

Diamond Seal, som gjør at det er tilstrekkelig å

støvsuge gulvet og innimellom gå over med fuktig

klut og et nøytralt rengjøringsmiddel. Se egen

anvisning for vinylgulv i boliger.

Novilon-gulvene kan beskyttes mot unødig

slitasje, friksjonsmerker og flekker ved at:

• Sand og grus holdes vekk ved hjelp av entré-
matter.

• Møbelben utstyres med filtknotter.

• Tunge møbler, oppvaskmaskiner, vaskemaski-
ner, komfyrer og lignende flyttes med stor for-
siktighet, helst på plateunderlag.

• Følgende må ikke ligge i langvarig kontakt
med gulvet: Misfargende produkter som gum-
midekk og andre gummigjenstander, misfar-
gende plast, trykkfarge eller filleryer, beisede
møbelben og matter med gummibakside.

Fjern eventuelle flekker snarest. Ellers kan stoffer

fra for eksempel kulepenn, leppestift, gummi,

asfalt og andre produkter som setter farge, gi

varige merker. Misfarging eller andre forandringer

kan også oppstå som følge av unormal fuktighets-

påvirkning fra underlaget, mugg og forurens-

ninger i underlaget. Varme fra for eksempel var-

merør som gir en gulvtemperatur på over + 27 °C

og bevegelser i underlaget må også unngås.

Novilon er lett å legge.
Novilon-belegget kan legges uten lim i de fleste

boligrom opptil 20 m2. Bruk en mykgjørerbestan-

dig tape under eventuelle skjøter og forsegle disse

med Forbos skjøtevæske. På større flater anbefales

det å lime, som også gir det beste resultatet. Bruk

gulv- og vegglim fra for eksempel Casco eller

Bostik. Bruk i første omgang tilstrekkelig rull-

bredde for å få skjøtfrie gulv. Endevending og

mønstertilpassing skal utføres i henhold til tabel-

len på side 15.

Det kreves ingen spesialverktøy. Jobben kan

utføres med saks, kniv, linjal og eventuelt en lim-

spreder. Enten man velger å legge gulvet selv eller

overlater det til en fagmann. På side 14 finner du

en utførlig leggeanvisning.

Garanti
Novilon Scandinavia som

er lagt i boligrom i

henhold til våre

leggeanvisninger og

vedlikeholdt i hen-

hold til våre vedlikeholds-

anvisninger, omfattes av 15 års

garanti. Se eget garantihefte.


