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Følgende værktøjer kan bruges til montering Allura Click Pro:  

• Almindelig gulvkniv/hobbykniv   
• Tommestok / målebånd  
• Gummi hammer med hvidt hoved og/eller egnet monteringsrulle  
• Afstandsklodser, egnet metallineal og blyant  

  
  
2.1 Undersøgelse af varerne  
Sørg for, at det leverede gulv er i god stand og fejlfri ved modtagelsen. Kontrollér gulvet 
grundigt under monteringen og montér ikke fejlbehæftede produkter.   
Defekte varer refunderes iht. købelov og garantier, men dette inkluderer ikke om-montering. 
Farve-ensartethed er kun garanteret for leverancer fra samme fabrikat (batch).  
  
2.2 Akklimatisering  
Lad Allura Click Pro akklimatisere i mindst 24 timer i rummet ved nedenstående 
rumtemperatur. Pakkerne skal opbevares liggende på et plant underlag.  
  1  

2.3 Rumtemperatur  
Allura Click Pro kan monteres i en stuetemperatur på mellem 18 ° C og 25 ° C. Undergulvets 
temperatur må ikke være under 15 ° C.  
  
2.4 Undergulv  
Et egnet undergulv er typisk af støbt materiale (uorganisk) eller træfiberplader (organisk). 
Undergulvet skal være permanent tørt (husk altid at kontrollere fugtniveau før montering), rent, 
stabilt og plant (+/- 2 mm på 2 meter retholt).   
I forbindelse med undergulve i uorganisk materiale (dvs. beton) må restfugtigheden 
maksimalt være på 85%. Ujævnheder på over +/- 2 mm på 2 m retholt skal udjævnes.   
Ved undergulve med permanent opstigende grundfugt, skal du fugtisolere under det organiske 
undergulv.  Allura Click Pro er ikke egnet til vådrum som f.eks. badeværelser.  
  
2.5 Anvendelse af Forbo Allura Click Underlag  
Vi anbefaler at bruge underlags-måtten Forbo Allura Click Underlay fra Forbo Flooring Systems 
under sammenhængende overflader på over 30 m². Dette underlag giver følgende fordele:  

• En god overgang til underlaget og kan udjævne små ujævnheder i undergulvet.  
• En bedre fiksering af gulvet ved trafikerede områder samt en minimering af lyd fra 

underlaget og forbedret komfort.  
På mindre arealer anbefaler vi at anvende en gråsmuldspap eller lignende. 
 
Hvis man undlader at anvende underlag eller anvender et forkert underlag vil reklamationer, som 
kan henføres til svigt pga. dette afvises. 
 
  

LVT   Monteringsvejledning 
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Montering af Allura Click Pro 
 
3.1 Råd til montering  
Arbejd altid fra venstre mod højre i det område du skal montere. Start med produktets fér-side 
mod væggen (Se illustration)  
Læg panelerne op mod den primære lyskilde i rummet. I et langt, smalt rum kan du forbedre 
det monterede gulvs stabilitet ved at lægge panelerne på langs.  
  
3.2 Afstand til vægge og andre bygningsdele  
Brug passende afstandsstykker for at sikre, at der er mindst 5 mm luft ud til vægge og andre 
tilstødende bygningsdele, så gulvet kan bevæge sig.   
TIP! Brug rester fra gulvet som afstandsstykker mod vægge mv.  
   
3.3 Montering  
Montér det første panel med féren mod væggen, og monter de øvrige planker ud fra dette. 
Sørg for, at fér og nót passer perfekt sammen. Fixer dem ved forsigtigt at banke på samlingen 
med en gummi hammer med et hvidt hoved. Når du påbegynder den anden række skal den 
første planke være min. Ca. 25 – 30 langt. Anvend evt. afskær fra den foregående række til at 
starte den næste række.   
  
Sørg for, at plankerne i de enkelte rækker er forskudt mindst 30 cm for at opnå optimalt 
udseende og styrke i gulvet. Ved montering af den sidste række måles afstanden mellem væg 
og den valgte linje, og overføres til bestyrelsen. Den sidste række skal helst være ca.  to en 
halv plankes bredde.  
Glem ikke ekspansionsfugen af 5 mm langs væggen.  
  
3.4 Vigtige råd til monteringen   
Dilatation og afstand til andre bygningsdele i rummet 
Et sammenhængende område med et areal på op til max. 1.000 m² kan lægges uden samlinger. En 
grundplan må max måle 25 meter på en led.  
Er rummet større skal der anvendes dilatations profil. I rum hvor gulvet sammenhængende skal 
rundt om søjler eller lignende, der er placeret inde i rummet skal der udføres ekspansionsfuge på 
mindst 5 mm rundt om denne bygningsdel.  
Ved en sammenhængende montering igennem et dørhul skal der monteres dilatationsfuge mellem 
de to rum. Ved montering af fodpaneler eller lignende afslutningsprofiler skal der sørges for, at 
gulvet har fri bevægelighed under disse. 
 
Det anbefales ikke at fiksere Allura Click Pro til undergulvet eller andre bygningsdele.  
For at reducere mængden af snavs anbefales det at montere en effektiv Coral indgangsmåtter.   
Sørg for at møbler og andet inventar, der flyttes rundt, har bløde filtdupper eller lignende 
monteret under benene for at undgå ridser. Udstyr kontorstole og andre rullende genstande 
med hjul med egnede gummihjul.  
  
Husk at fjerne alle afstandsklodser efter monteringen.  
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Gulvvarme  
Det er muligt at montere Allura Click Pro på undergulve med gulvvarme. Maksimalt tilladt 
temperatur er 27 º C. Tal med din leverandør af varmesystemet for råd til hvorledes hans system 
passer sammen med et gulvprodukt som Allura Click Pro.  
  
3.5 Vær opmærksom på   
Vi anbefaler ikke at bruge et løst lagt produkt til rum med meget stort direkte solindfald som 
f.eks. vinterhaver og lignende områder med store vinduespartier.  
Allura Click Pro må ikke fikseres af fast inventar som f.eks. køkkenelementer, garderobeskabe 
eller andet fastmonteret inventar. Tungt inventar, arkivskabe og lignende må ikke placeres på 
gulvet. Gulvet skal have fri bevægelsesmulighed i alle retninger.  
  
3.6 Rengøring og pleje  
Efter montering skal man sørge for at foretage en grundig byggerengøring.  
Almindelig rengøring kan udføres ved at feje, støvsuge eller moppe med fugtig moppe med 
pH-neutralt universalrengøringsmiddel som Forbo Cleaner.   
Plettende og aggressive stoffer skal straks fjernes fra overfladen. Vær her opmærksom på at 
plast og gummimaterialer på f.eks. måtter, dæk og beskyttelsesdupper under inventar mv. kan 
migrere ned i overfladen på Allura Click Pro og forårsage permanente mærker.  
  
Se også vores rengøringsvejledninger på www.forbo-flooring.dk.  
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