Monteringsvejledning

Forbehandling
Ujævne trægulve skal spartles op til plan overflade, og herefter sømmes træfiber- eller spanplader pa i forbandt
(forskudt) med 10 cm sømafstand. Eventuelle spring og samlinger i pladerne udjævnes
med spartelmasse.
Ujævne betongulve spartles og slibes, så overfladen er plan.
Asfalt- og andre sugende underlag primes (støvbindes) inden spartling. Se anvisninger fra undergulvsleverandører
som Ardex og Casco.
Uanset hvilket underlag der er tale om, bør du altid rådføre dig med gulvforhandleren om nødvendige
forberedelser, fugtisolering etc.
Tænk pa, at misfarvninger eller andre forandringer af materialet kan opstå på grund af unormal fugtpåvirkning
fra underlaget, bevægelser i underlaget, mug, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur pa over +30°
C, forureninger i underlaget (f.eks. olie, imprægneringsmiddel, asfalt, farve eller andre fremmedstoffer) osv.

Lægning
I lettrafikerede rum pa max 20 m² kan Novilon løslægges. Hvis gulvfladen er over 20 m², eller hvis der er mange
udskæringer, anbefales det dog at fuldklæbe vinylen. Det samme gælder i lokaler med kraftig ”trafik”, herunder brug
af kontorstolehjul.

Lim
Acryldispersionslim. Følg altid limfabrikantens anvisninger. Opbevar gulv og lim i rumtemperatur mindst et døgn,
før du begynder selve lægningen. Temperaturen skal være mindst +18˚ C og den relative luftfugtighed max 60%.
1) Skær banerne groft til. Fjern fodpaneler og lister langs vægge.
2) Skær første bane til med ca 5 cm overmal, og lad belægningen gå ca 3 cm op ad væggene.
Hvis en væg er lige, kan belægningen støde mod denne.
3) Skær belægningen op ved hjørner, rør etc.
4) Pres belægningen ind i vinklen mellem gulv og væg, så der bliver en skarp fold. Brug f.eks. håndtaget pa en saks.
5) Belægningen skæres til ved hjælp af et stykke træfiberplade, således at der er 3-5 mm luft ind til væggen eller
andre lodrette flader f.eks. kogeøer. Mellemrummet dækkes af fodpanelet.
6) Skal der monteres flere baner, skæres disse til med tillæg for eventuel mønstertilpasning. Montering skal altid
være ægkant mod ægkant. Ensfarvede dessiner skal endevendes. Ved lægning af flere ruller i samme rum skal
disse anvendes i nummerrækkefølge. Banerne skal overlappe hinanden i samlingen med ca 3 cm. Renskær derefter
langs væggene på samme made som beskrevet under punkt 4 og 5. Henvend dig til forhandleren hvis du ønsker
mønsterrapport samt eventuel endevending oplyst på et produkt.
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7) Gennemskær begge vinyllag med hobbykniven (efter lineal).
8) Halvdelen af banelængderne slås tilbage, og limen smøres pa underlaget med en tandspartel. Ved sugende
underlag lægges banerne på plads med det samme. Ved tætte (ikke-sugende) underlag bør du vente et stykke tid
(følg limfabrikantens anvisninger). Belægningen gnides fast i limen med en træklods, beklædt med en blød klud.
Gnid fra midten og ud mod kanterne, så eventuelle luftblærer forsvinder. Denne fremgangsmåde gentages med
den anden halvdel af banelængden.
9) Samlinger svejses evt. med fugevæske (følg anvisningen pa pakken).
10) Undgå at belaste belægningen det første døgn. Ellers er der risiko for at fa blivende indtryksmærker (inden limen
er afbundet). Se fabrikantens anvisninger.

Ved løslægning af Novilon vinylgulve
11) Belægningen fastgøres ved døråbninger og langs to tilstødende vægge (L-form) med dobbeltklæbende,
blødgørerbestandig tape som Tesafix 37575. Belægningen gnides eller rulles derefter for at sikre, at luftblærer
ikke er ”fanget” underneden.
12) Efter sammenskæring af samlingen markeres denne pa underlaget med en blyant. Løft forsigtigt banerne til side
ved samlingen, og fastgør dobbeltklæbende vinyltape midt pa den markering, der viser samlingens placering.
Fjern tapens beskyttelsespapir, læg belægningen ned og gnid fast. Samlingen tætnes med fugevæske i henhold
til anvisningen på pakken. Det er vigtigt, at fugen fyldes helt med væsken. Denne tætning binder de enkelte
baner sammen og sikrer, at snavs ikke trænger ned mellem banerne.
13) Luftmellemrum mellem belægning og væg etc. dækkes med fodpanel eller fejeliste. Montér panelet/listen, så
den ikke klemmer mod belægningen.
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