
Beskrivelse af gulvbelægningsarbejdet 
- Linoleum  
 
 

 

Omfang: 
 

 

Lokalisering  Der henvises til følgende tegninger: 
 

 
Hovedtegning                   <indsæt tegningsnr.>  
 

 Oversigtstegninger         <indsæt tegningsnr.>  
 

Afgrænsning Linoleum på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, Corkment, 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 linoleumsklæber. 
 
 
Linoleum 
Anvendelsesklasse iht. ISO 10874: Erhverv brugsklasse 34/43 
Tykkelse  2,5 mm 
Bredde  200 cm 
Brandklasse iht. EN 13501-1 min. klasse Cfl S 1 
Overfladebehandling: to lags vandbaseret, renoverbar og resistent 
overfor almindeligt anvendte desinfektionsmidler 
Overflade med glansniveau på 6-10. (Topshield) 
Produktet må ikke indeholde korkmel. 
Ved svejsning skal anvendes svejsetråd i afstemt  
farve. (Multifarvet hvis relevant) 
Farveægthed: EN-ISO-105B02 Metode 3: Blåskala min. 7 
Farveskala: NCS kode nr. xxxxx - LRV værdi XX%  
Miljødeklaration - EPD (på Forbo hjemmeside) vedlægges 
Produktet skal være CO2 neutralt Cradle to Gate   
 
 
Farveskala:  
NCS kode nr.  
 

 Der skal leveres og monteres linoleum i <….>farver 
  
  
  
  
  
  
 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 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 linoleumsprøve 
på 45x45 cm med ilagt smeltetråd. 
 

 Prøveareal 
Inden lægning af linoliet, skal der udføres et prøveareal på <specificer>  m². 
Prøvearealet skal indeholde de nødvendige ydelser for gulvarbejdets 
færdiggørelse. 
 
Prøvearealet danner norm for resten af gulvarbejdet, og skal efter godkendelse 
indgå i den færdige bygningsdel. Arealet udvælges af byggeledelsen. 
 

 Primning 
Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger. 
 

 Rummet skal være lukket for støvtilgang. 
 

 Spartling 
Gulvet spartles i henhold til Gulvfakta kapitel 2.  
 
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 topbelægning må først udføres efter et døgn. 
 

 
 

Lægning af linoleum 
Linoleum skal være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før 
lægningen påbegyndes. 
 
Linoliet føres ud i vindues – og dørlysninger uden ekstra samlinger. 
 
Limning med egnet gulvlim til linoleum i henhold til limleverandørens 
anvisninger. 

 
Det pålagte areal skal holdes afspærret, indtil limen er hærdet. 
 

 Trådfugning 
Trådfugning med svejsetråd  må først påbegyndes, når limen er hærdet. Alle 
samlinger fugefræses i ¾ af belægningens tykkelse og der svejses med Forbo 
Marmoweld svejsetråd. Svejsetråden afskæres i to tempi til plan overflade. 
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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. Ved vægge, hvorpå der skal monteres 
fodpaneler, skal der dog holdes en friafstand til væggen på 5 cm.  

 
Pladesamlinger skal tapes, så smuds og lign. Ikke kan trænge ned under 
træfiberpladerne. 
 
Alternativt afdækkes alle gulvene med 500 gr. pap, som vedligeholdes under 
hele byggeperioden 
 

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

 Byggerengøring 
Færdige gulve afleveres rengjorte ifølge Forbo rengøringsanvisning. 
(Byggerengøring) 
 

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