
Leggeanvisning 
SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 

 

 
Forbo Flooring AS - Hagaløkkveien 7 - 1383 Asker – Norge 
Tel. +47 66 77 12 00 - Fax +47 66 77 12 40 

Selv ikke de beste gulv kan bli pene og funksjonelle uten tilfredsstillende leggearbeid,underlag og 
vedlikehold. Les derfor nøye gjennom leggeanvisningen før du begynner arbeidet. 
 
Forutsetninger 
Underlaget må være jevnt og tørt, uten sprekker og tilstrekkelig fast. Ved legging skal fukttoleransen ligge 
innenfor det som er angitt i NS 3420. Vær spesielt oppmerksom på fuktighetsforholdene når gulvet ligger 
rett på bakken. Temperaturen i underlaget, limet og gulvbelegget må være minst 18°C under leggingen, 
og den relative luftfuktigheten i lokalet må være på maks. 60%. Det forutsettes at underlag av 
platematerialer har en fuktkvote på 8% (40% RF ved +20°C) slik at det ikke oppstår bevegelser som 
senere kan forårsake skade. Ved legging i tretrapper er det viktig å huske på at selv små 
uttørkingsbevegelser kan føre til blære- eller pløsedannelser siden produktene er glassfiberarmerte. 
Misfarging eller andre forandringer av materialet kan oppstå som følge av f.eks. unormal 
fuktighetspåvirkning fra underlaget, bevegelser i underlaget, mugg, varme f.eks. fra varmerør som gir en 
gulvtemperatur på over + 30°C, forurensninger i underlaget (f.eks. oljer, farge, asfalt, impregneringsmiddel 
eller andre fremmede stoffer) osv. 
Fuktighetsmålinger skal utføres i henhold til NS 3420. 
 
Plassering av lengder 
Endesnu annenhver lengde for å unngå fargeforskjeller mellom lengdene. 
 
SafeStep S har en mønsterrapport på 40 x 40mm. Ved legging av flere ruller i samme rom skal rullene tas 
i nummerrekkefølge. 
 
Limanbefalinger 
Gulv- og vegglim fra Bostik, Casco og Hernia eller tilsvarende. Løsemiddelbasert kloroprengummilim må 
ikke brukes på grunn av faren for misfarging. Følg limleverandørens anbefalinger! 
 
For Surestep PUR gjelder følgende: 
Du kan bruke et ledende lim for å få fullt utbytte av de antistatiske egenskapene til Surestep PUR. Hvis du 
vil kontrollere egenskapene ved hjelp av en motstandsmåling, skal installasjonen kompletteres med en 
kobbertråd som har forbindelse med både belegget, limet og jord. 
 
Innrissing og legging av vinylbelegg 
1. Kapp av til ønsket lengde inkludert ekstra skjærebredde som beregnes til omtrent 1cm per lengdemeter 
og maksimalt 10cm. 

 
      Rissenål 
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2. Legg langsiden av belegget så nær gulvlisten eller veggen som mulig, og brett overskytende lengde på 
kortendene opp mot veggene. Still inn rissenålen på minst 5 mm mer enn den største avstanden mellom 
gulvlisten eller veggen og beleggkanten, og riss deretter inn veggens form på belegget (fig. 1). Hold 
rissenålen i rett vinkel mot beleggkanten. Skjær belegget hele veien litt under den opprissede linjen.  
 
3. Skyv belegglengden tett inntil veggen. Riss inn en strek i undergulvet langs den andre langsiden av 
belegget, og lag en strek på tvers over undergulvet og kortenden av belegget (fig. 2). 
 

 
 
Trekk belegget tilbake langs den første streken til kortenden ligger jevnt mot undergulvet (fig.3). 
 

 
 
Avstanden mellom de to strekene på undergulvet og belegget stilles inn mellom toppen og spissen på 
rissenålen (fig. 4). 
 
 
 

E-mail info.norway@forbo.com  
 



Leggeanvisning 
SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 

 

 
Forbo Flooring AS - Hagaløkkveien 7 - 1383 Asker – Norge 
Tel. +47 66 77 12 00 - Fax +47 66 77 12 40 

 
 
Med denne innstillingen på rissenålen kan kortenden nå risses (fig. 5) og kuttes. 
 

 
 
Etter at du har gjentatt denne prosedyren på den andre kortenden, skal belegglengden passe perfekt og 
være klar til å limes på plass. 
 
4. Den neste lengden skjæres til på samme måte så lenge overflaten er mindre enn bredden av to 
belegglengder. Hvis overflaten er større, trenger du bare å skjære til den mellomliggende lengden. 
Lengdene må overlappe hverandre for at du skal oppnå tette skjøter. Glem ikke å endesnu. 
 
OBS! Belegget må ikke rulles tilbake før liming. Konstruksjonen med glassfiberarmering gjør at belegget 
komprimeres når det rulles tilbake. Når belegget siden rulles ned i limunderlaget, vil komprimeringen ikke 
gå tilbake. Dette kan føre til problemer med tverrgående pløsedannelse. Hvis du vil unngå dette 
problemet, kan du i stedet dra lengden tilbake slik at den senere kan skyves ned i limunderlaget. 
 
Spre limet utover ved hjelp av en tannet sparkel som dekker 4-5m² per liter lim ved sugende underlag og 
5-6m² ved ikke-sugende underlag. 
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Ved sugende underlag kan belegget legges ned etter noen minutter. Ved tette underlag legges belegget 
ned i våtlimet, tilstrykes og brettes tilbake. La limfilmen få et transparent utseende, men tørketiden må ikke 
være lenger enn at filmen kleber. Legg belegget ned igjen og stryk ut luftblærene. 
 
Gni fast belegget ved hjelp av en ca. 25 cm bred trefiberskive lagt inn i en tekstilmatte. Begynn fra midten, 
og gni utover mot kantene. Alternativt kan du bruke en trommel som rulles over belegget i to retninger. 
Hvis lengdene er blitt lagt med overlappende kanter, kan skjøtene felles etter liming ved hjelp av en 
rissenål. 
 

 
 
Sikre skjøten ved å gni den litt ekstra. Bruk ikke knivskaftet, men helst en litt bredere gjenstand for å 
unngå at limet presses ut av skjøten. Hvis noe av limet presses ut, må du tørke bort dette øyeblikkelig 
med en klut fuktet i rent vann. 
 
Legging med oppkant 
1. Merk av sokkelkantens høyde på veggen ved hjelp av blyant og linjal. Skjær til og plasser lengdene. 
Påfør deretter lim på veggen opp til den avmerkede kantlinjen. Bruk tannet sparkel eller pensel, like bred 
som oppkanten. Påfør deretter lim på gulvet. 
 

 
 
2. Gni belegget til all luft presses ut og du får overvæting fra limet til belegget. 
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3. Brett lengden til en jevn radius mellom gulvet og veggen. Varm opp gulvbelegget. Trykk belegget godt 
ned mot hulkilen. 
 
 

 
 
4. Innvendig hjørne: Form overskuddsmaterialet som vist på bildet, og lag et snitt midt i dette materialet. 

 
 
5. Trykk lengden ned i hjørnet. Skjøten skal lages i 45° vinkel mot gulvet. Skjær vekk overskytende 
materiale langs den underliggende kanten. Lag et spor i skjøten før sveising. 
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6. Sveis skjøten. Renskjær sveisetråden når den er blitt avkjølt ved hjelp av en halvmåneformet kniv. 

 
 
7. Utvendig hjørne: Brett belegget mot hjørnet, og lag et snitt ca. 5mm fra gulvet. Hjelpelinjene på bildet 
viser hjørnet "overført" til belegget og snittets plassering i ca. 45° vinkel. På denne måten fordeles 
materialet likt på hver side av hjørnet. 
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8. Skjær til en trekantet skjøtebit. Lag et spor i gulvbeleggets bakside ved hjelp av en fugeskjærer. 
Spordybden må ikke være mer enn maks. halvparten av gulvbeleggets tykkelse. 
 

 
 
9. Varm "trekanten" litt opp. Plasser den mot hjørnet, og skjær den til etter de underliggende kantene. Lag 
spor i skjøtene. 
 
10. Sveis skjøtene på samme måte som i et innvendig hjørne, og renskjær når tråden er avkjølt. 
 
 
Sveising 
Alle skjøter skal sveises. Sveisingen må utføres når gulvlimet har tørket — vanligvis dagen etter liming. 
 
1. Lengdenes kanter skal ligge tett inntil hverandre. Eventuelle glipper mellom kantene gir dårligere 
sveiseresultat. 
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2. Lag spor i skjøten ved hjelp av en fugeskjærer. Bruk ikke elektrisk fugefres. Bladet blir fort sløvt på 
grunn av beleggets karborunduminnhold. 
 

 
 
3. Spordybden skal være ca. 3/4 av gulvbeleggets tykkelse. Vær forsiktig slik at sporet ikke blir for dypt — 
riktig spordybde er helt avgjørende for at sveisetråden skal smelte skikkelig sammen med belegget og 
danne en sterk sveiseforbindelse. 
 
4. Utfør alt sveisearbeid med profesjonelt utstyr. Varmluftsapparatet skal være utstyrt med et 4 mm 
hurtigsveismunnstykke. 
 
5. Temperaturen skal være stilt inn på ca. 400 °C. Ved denne temperaturen smelter både gulvbelegget og 
sveisetråden. 
 
6. Før tråden inn gjennom sveisemunnstykket. Trykk den første biten av sveisetåden ned i skjøten slik at 
den festes, og dra deretter varmluftsapparatet bakover. 
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7. Hurtigsveismunnstykket skal alltid holdes parallelt med gulvet og rett ovenfor skjøten. 
 
8. Kontroller at sveisetråden smelter ned i skjøten — i så tilfelle har du riktig sveisehastighet. 
 
 
 
 

           
 
9. OBS! Sveisetråden må avkjøles før du begynner renskjæringen. Begynn skjæringen på samme sted 
som du begynte sveisingen. Foreta først en grovskjæring ved hjelp av månekniv og skjøtslede. Renskjær 
deretter selve tråden kun ved hjelp av kniven. Tråden må renskjæres i to trinn for at sveisen skal bli helt 
jevn. Hvis du renskjærer i ett trinn, vil det oppstå en fordypning i tråden. SafeStep S har knotter som står 
opp og kan bare renskjæres ved hjelp av spesialkniv. 
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