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Forudsætninger 
Underlaget skal være plant, stabilt, tørt og fri for revner. Overfladen skal også være fri for hindringer for 
montering af vægbeklædning. 
Ved montering af vinylprodukter på væg må den relative fugtighed, RF, i almindelig støbt underlag 
ikke overstige 85%. 
Underlag af plademateriale må indeholde ca. 9% fugt (hvilket svarer til 60% ved + 20 ° C), således at der 
ikke sker bevægelser, der senere kan forårsage skader. 

I øvrigt henvises til udfaldskrav for vægge i vådrum i Vådrumsfakta/Gulvfakta. 

Huller til rørgennemføringer og lignende antages at være afsat og dimensioneret korrekt.  
Udstående rør skal være forankret. 
 
BEMÆRK! Hvis der anvendes 2-komponent fugemasse som kan komme i kontakt med, eller som spildes 
på vinyl, kan der opstå misfarvning. 
 
Maling, metalsøm/-clips, farvede pletter mv. på/i underlaget giver risiko for misfarvning igennem 
belægningen, og det bør fjernes eller forsegles før montering. 
 
Brug kun blyant til opstregning/markeringer. Bemærk, at alle markeringer med sprittusch, stempel-
farver, kuglepen og lign. kan forårsage misfarvning via migration. 
 
Vær også opmærksom på at pigmenterede produkter, plast, gummimaterialer og lign. som er i kontakt 
med overfladen efter montering kan vandre ind i vinylen og fremkalde blivende mærker.  
 
Støv og løse partikler fjernes omhyggeligt fra overfladen. 
Sugende overflader skal forbehandles (primes) iht. limleverandørens anbefalinger. 
Hvis der skal anvendes materiale fra flere ruller i samme rum, skal det være inden for samme batch og i 
videst muligt omfang være i rulle-nummer rækkefølge. 
 
Forbo påtager sig ikke ansvar for fejl som kan henføres til, at gulvet er monteret på et underlag af 
gamle gulve (f.eks. trægulve) eller andre ukurante undergulve.  

  
 
 
Modtagelse og opbevaring på byggeplads 
Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser. 
Rullerne kan leveres til vognkant på byggeplads. Rullerne leveres liggende på ladet eller på paller. 
Hvis rullerne skal opbevares på byggepladsen, skal der afsættes passende plads til dette. 
Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 18 gr. C. Ruller skal placeres 
opretstående med produktlabel placeret opad, således at den let kan aflæses. Vær opmærksom på at 
sikre ruller mod fald da materialerne er tunge. 
 

 
Monteringsvejledning 
Homogen vinyl på væg i vådrum 
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Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at materialet kan akklimatiseres. 
Akklimatiseringen sker ved, at materialer opskæres og stilles lodret i løst oprullet form i mindst 24 timer 
før montering. En emballeret rulle vil selv efter længere tids opbevaring i bygningen, ikke kunne 
forventes at være i temperatur- og fugtmæssig ligevægt med omgivelserne. 

 
 
 
 
Montering 
Montering skal ske ved stuetemperatur på mindst + 18 ° C. Den relative luftfugtighed i lokalerne skal 
være 30-60%. Højere luftfugtighed forlænger tørretiden for limen, og øger risikoen for blæredannelse 
og slip. Efterse produktet for evt. mindre skader/fejl og renskær om nødvendigt. 
 

Limanbefaling 
Anvend vandbaserede klæbere egnet til vinyl. Limanbefaling og håndtering af denne iht. 
limleverandørens anvisninger. 
 
Opløsningsmiddel-baseret kloroprenkontaktlim må ikke anvendes på grund af risiko for misfarvning. 
Brug f.eks. farveløs polyuretankontaktlim eller anden kontaktklæbemiddel, hvis det kræves. 
Monteringstid afhænger af typen af underlag, underlagets sugeevne, temperaturen og fugtigheden i 
rummet. Gnid efter montering grundigt efter med et egnet fastgnidningsværktøj, så al luft fjernes. 
Arbejd fra midten og udad mod banens sider. Sørg for at fastgnidningsværktøjet ikke kan skade 
vægbeklædningen. 
 
Hjørner 
Banesamlinger i hjørner må ikke forekomme. 
Kontrollér at de tilstødende vægge er lige og i lod. Skulle dette ikke være tilfældet, føres banen 
minimum 100 mm forbi hjørnet og lodskæres her for at kompensere for evt. skævhed. Den næste bane 
monteres herefter op til den retskårne bane og svejses sammen. 
 
Vægmaterialer opvarmes ved hjørnelimningen med varm luft, således at materialet kan foldes til et 
"skarpt" hjørne. 
Ved formning af materialet i de indvendige hjørner, bruges et værktøj, der ikke beskadiger materialet, 
som hjørne-rulle eller andet egnet værktøj. 
 
Banesamlinger 
Fugeskæring og svejsning skal udføres, når limen er afbundet.  
 
Ved fugeskæring skal man sikre sig, at overfladen i underlaget ikke beskadiges. Dette er især vigtigt på 
et underlag af gipsplader. 
Skær fugen til en dybde af 3/4 af materialetykkelsen. Anvend fugeskærekniv eller lignende egnet 
værktøj (ikke trekant skraber). Brug et egnet skæreland ved skæring af fugen.  
 
Vinylbanevaren skal trådsvejses med egnet Forbo vinylsvejsetråd. Til svejsning anvendes svejseføhn 
udstyret med smal svejsedyse. Når tråden er afkølet, trimmes i to tempi med kvartmånekniv, 
Mozartkniv eller lignende egnet afskæringsværktøj.  
 
Sørg for at fjerne limspild hurtigst muligt. Brug rent vand ved vandbaseret lim. 
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Kontrol 
Arbejdet slutter med kvalitetssikrings-kontrol iht. GVK´s regler.  
Vigtigt: Det monterede må ikke tages i brug før klæberen er fuldt afhærdet. 
Generelt henviser vi til SBI 252 ”Vådrum” og GVK´s Vådrumsfakta for yderligere specifikationer og 
regelsæt for vinyl monteret i vådrum.  
 
 
Vedligeholdelse  
Se separat rengørings- og vedligeholdelsesanvisning og GVK´s generelle rengøringsvejledning for 
vådrum. 
 
 
Hvis der opstår problemer 
Kontakt Forbo, hvis materialet er beskadiget eller har fejl. Montér ikke produkter med synlige fejl! I 
dette tilfælde dækkes materialeomkostningerne. Ved returnering af varer skal pakke- eller parti- og 
rullenummer altid opgives. 
 
Transportskader 
Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er 
synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til Forbo og transportøren, dog senest inden 7 dage. 
 
Ovenstående anvisninger og anbefalinger er baseret på egne prøvemonteringer og generelle 
brancheregler og praksis. Vi påtager os dog intet ansvar for arbejdsresultater, som er påvirket af lokale 
omstændigheder, da disse ligger uden for vores kontrol. 
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