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Forudsætninger 
Til ekstra trin-lyddæmpning under topbelægningen kan der monteres en Corkment banevare. 
Monteres 2 mm Corkment med en topbelægning af 2,5 mm Linoleum opnås 14dB trinlyd 
dæmpning (iht. ISO 717-2). Corkmenten må ikke være tykkere end topbelægningen. 
 
Undergulvet på nybyggeri skal være plant (+/- 2mm på 2 M retholt). Ved renoveringsopgaver 
skal planhedskravet aftales med den ansvarlige for gulvbelægningsarbejdet. Mht. planhed og 
undergulve henviser vi i øvrigt til Gulvbranchens Gulvfakta.  
 
Undergulvet skal være permanent tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved 
monteringen må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%. Ved 
gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal 
man være særligt opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugeevne.  
 
I 48 timer før og efter montering skal der sikres en temperatur på min. +18º C og temperaturen 
på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18º C, og RF i lokalet 
mellem 35 og 60%. Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8 -11 % 
(40% RF ved +20º C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. 
Forandringer i materialet kan f.eks. opstå på grund af unormal fugtpåvirkning fra underlaget, 
bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27º C, 
osv. Sluk gulvvarmeanlæg min. 24 timer før montering påbegyndes.  
 
 
Modtagelse og opbevaring på byggeplads 
Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser. 
Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C. Ruller skal altid 
placeres opretstående med produktlabel placeret opad således den let kan aflæses. Vær 
opmærksom på at sikre ruller mod fald, da materialerne er tunge.  
 
Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at Corkmenten kan 
akklimatiseres. Akklimatiseringen sker bedst ved, at Corkmenten opskæres og stilles lodret i løst 
oprullet form i mindst 24 timer før pålægning. En emballeret rulle vil selv efter længere tids 
opbevaring i bygningen ikke kunne forventes at være i fugtmæssig ligevægt med omgivelserne. 
Hvis Corkment skal opbevares på byggepladsen, skal der afsættes passende plads til dette. 
 
 
 
Montering 
Corkment monteres med samme baneretning som topbelægningen, men med forskudte 
samlinger. Forskydning min. 20 cm. Banerne skal monteres med jutesiden opad.  

Der klæbes i fuld flade efter vådlimningsmetoden med egnet gulvlim som til linoleum. 
Montering af topbelægning må tidligst udføres et døgn efter Corkmenten blev monteret.  
 
 

Monteringsvejledning 

         underlag 
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Undgå problemer  
Læg ikke Corkment med fejl som kan påvirke det endelige resultat. Vi erstatter i så fald kun 
materialet samt eventuelle transportomkostninger. Synlige transportskader skal noteres på 
fragtbrevet ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes 
hurtigst muligt til transportøren, dog senest inden syv dage 
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