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Vicenza 7503 Vicenza 8523

Nå kan du se ditt

favorittgulv lagt.
Gå inn på www.forbo.no og prøv ulike
Novilongulv i ulike omgivelser!

1. Skjær opp belegget ved hjørner, rør o.l. 2. Skyv belegget inn i vinkelen gulv/vegg, slik at

det blir en tydelig brett. Bruk for eksempel bladet

på en saks.

3. Skjær rent belegget ved å legge på en treklossog

skjære i henhold til figuren i illustrasjonen. Legg

treklossen noen millimeter fra veggen så du får en

glippe på 3-5 mm. Glippen vil bli dekket av gulv-

sokkelen eller listen.

4. Skjær nå skjøten etter linjal. Bruk en kniv med

rett blad. Skjær gjennom begge lengdene.

5. Belast lengdene før du begynner å lime, slik at

de ikke flytter på seg. Brett tilbake halve lengdene

og fordel limet med en fintannet sparkel i henhold

til anvisningene på limet.

6. Ved sugende underlag, legg ned lengdene

umiddelbart. Ved tette underlag må du vente en

stund. Se limprodusentens anvisninger. Gni fast

belegget i limet med en trekloss kledd med en myk

klut. Gni fra midten og ut mot kantene, slik at

eventuelle luftbobler forsvinner. Gjør det samme

med den andre lengdehalvdelen.

7. Forsegle med skjøtevæske som anvist på pak-

ningen. Glippen mellom belegg og vegg dekkes

med gulvsokkel eller list. Monter sokkelen/listen

slik at den ikke klemmer mot belegget. Unngå å

belaste belegget det første døgnet, da det kan føre

til varige trykkmerker (før limet har tørket).

LØS LEGGING AV NOVILON. Følg anvisningene i

punktene 1-4. Etter at skjøten er skåret, merker du

av skjøtens posisjon langs kanten av den ene

lengden med blyant på underlaget. Brett forsiktig

opp lengdene ved skjøten. Fest den dobbeltsidige

tapen rett over den avmerkingen som viser skjø-

tens posisjon. Fjern papiret på tapen. Legg beleg-

get ned og gni fast.

Forsegle skjøten med skjøtevæske (se punkt 7).

Glippen mellom belegg og vegg dekkes med

gulvsokkel eller list. Monter sokkelen/listen

slik at den ikke klemmer mot belegget.

Leggeanvisning




