
Beskrivelse af gulvbelægningsarbejdet 
- Indgangsmåtte 
 
 

 

Omfang: 
 

 

Lokalisering  Der henvises til følgende tegninger: 
 

 
Hovedtegning                   <indsæt tegningsnr.>  
 

 Oversigtstegninger         <indsæt tegningsnr.>  
 

Afgrænsning Indgangsmåtte på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, afdækning i rum 
<specificer rum nr.> i henhold til tegninger nr.: 
 

 Bygningsdelstegninger <indsæt tegningsnr.>  
 

 Rumskemaer                   <indsæt tegningsnr.>  
 

 Detailtegninger               <indsæt tegningsnr.>  
 
 

Forskrifter: 
 

 

Produkter Lim 
Anvend en egnet vandbaseret vinylklæber. 

  
 Indgangsmåtte 

Indgangsmåtte skal være Forbo Coral <specificer produktnavn>  indgangsmåtte i 
størrelse <specificer cm> cm x <specificer cm>  cm eller dermed ligestillet produkt. 
 

 Tykkelse <specificer mm>  mm. 
 

 Klassificeret til brug i klassifikationsklasse <specificer klassifikationsklasse> 
 

 Dessin nr.: <specificer> eller dermed sidestillet 
 

 Måtteramme 
Ramme i <specificer mm>  mm rustfri metal kantafslutningsprofil.  
 

  
 Afdækningsmaterialer 

Afdækningspap skal være mindst <specificer g/m²> g/m². 
 

 Træfiberplader skal være <specificer mm>  mm tykke. Tapen skal være kraftigt 
hæftende og 50 mm bred. 
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Udførelse Måtteramme: 
Måtterammen <specificer>  monteres i udsparingen i slidlaget således, at 
rammens øverste kant er plan med den færdige gulvbelægning.  
 
Spartling: 
Spartlingen udføres til et plant underlag passende til at måtten monteres 1 .- 2 
mm over den tilstødende gulvoverflade.  
 
 
Forudgående bygningsdele 

Undergulvet forudsættes overtaget med et 
fugtindhold på højst 85% RF og en 
planhedstolerance på +2mm på 2m. 

 
 Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og renset for 

eventuelt slamlag. 
 

 Tolerancer 
Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være +2 mm på 2 m retholt. 
 

 Produktprøve 
I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en 
Indgangsmåttesprøve på 20 x 30 cm. 
 

  
 Primning 

Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger. 
 

 Rummet skal være lukket for støvtilgang. 
 

 Spartling 
Gulvet spartles i henhold til GSO Gulvfakta kapitel 10.  
 
Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens 
anvisninger. 

 
Spartelmassens hærdning må ikke forceres, og under hærdningen må den ikke 
udsættes for direkte sol eller træk. 
 

 Montering af indgangsmåtte må først udføres efter et døgn. 
 

 
 

Montering af Indgangsmåtte 
Indgangsmåtte skal være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før 
monteringen påbegyndes. 
 
Limning med egnet vinylklæber til Indgangsmåtte i henhold til limleverandørens 
anvisninger. 

 
Det pålagte areal skal holdes afspærret, indtil limen er hærdet. 
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 Afdækning 
Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes. 
 
Træfiberplader udlægges, så de slutter tæt til afgrænsende bygningsdele og 
andre faste genstande som rør og lign.  

 
Pladesamlinger skal tapes, så smuds og lign. Ikke kan trænge ned under 
træfiberpladerne. 
 

 Fjernelse af afdækning 
Afdækningen vedligeholdes i byggeperioden og fjernes efter anvisning fra 
byggeledelsen. Før træfiberpladerne tages af, skal overfladen støvsuges. 
 

 Byggerengøring 
Færdig gulvoverflade afleveres rengjort ifølge Forbo rengøringsanvisning.  
 

 Daglig vedligeholdelse 
Følg Forbo rengøringsanvisning. (Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning) 
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