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Tips og arbejdsgang ved montering af tæppefliser
1.

Undergulv

Tæpper

Materialer

Bestem monteringsretning og monteringsmetode ud fra anvisningen fra egetæpper.

2. Afsæt et startpunkt og en referencevæg. Startpunktet afsættes ude i lokalet. Ud fra dette punkt afsættes to på hinanden vinkelrette linjer ved hjælp af 3-4-5 metoden (fig. 1) eller dobbeltbuemetoden (fig. 2). Det er vigtigt, at linjerne gennem startpunktet
danner præcise 90 graders vinkler. Linjerne forlænges med kridtsnoren i alle fire retninger, så de går gennem hele lægningsområdet.
3.

Påfør 120-150 gram hæftlim pr. m2. Ved stærkt sugende undergulve, bør gulvet primes. Anvend altid en ny eller helt rengjort
mohairrulle. Første gang udlægges limen i et passende område. Afvent, at limen tørrer, dvs. indtil den er transparent.
Spray vand på den tørre lim
for hurtig og let placering af
fliserne.

4. Fugt evt. 2-3 m2 i området nærmest startpunktet med vandspray. Det
gør det lettere at skubbe fliserne i rigtig position.
5.

Kontroller pileretningen og monter fliserne i trapperækkefølge (fig.
3). Husk altid at skubbe fliserne i position, så det undgås at luvmaterialet presses ned mellem samlingerne. Fliserne skal ligge helt tæt,
men ikke i pres. Samlingerne tromles med pigrullen.
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6. Fliser langs vægge og andre lige kanter bøjes i en ret vinkel med
bagsiden af krumkniven og tilskæres derefter let og hurtigt med
samme kniv. ege’s modular-bagside afsætter ikke mærker på
vægge eller fodlister. Ulige kanter omkring rør, søjler og lignende
tilskæres ligeledes med krumkniven.
7.

Husk altid at markere pileretningen på afskårne stykker, så de er
lette at anvende andre steder i lokalet. Stykker, der er mindre end
20 cm på den ene eller anden led bør monteres i våd lim. Derved
opnås en permanent klæbning, der sikrer en stabil placering af selv
meget små stykker.
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Fliserne er letbøjelige, hvilket
gør det let og hurtigt at
tilskære dem langs væggene
med krumkniven. Samtidig er
der ingen risiko for afsmitning
på væggen.

Stykker mindre end 20 cm
monteres i den våde lim.

8. VIGTIGT: Afslut altid med at tromle hele området.
9.

Støvsug fliserne og afdæk gulvet, så den nye gulvbelægning er
beskyttet mod støv, efterfølgende håndværkere og anden trafik.
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For yderligere oplysninger kontakt venligst:
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www.egecarpet.com

Monteringsmuligheder
Fig. 1: 3-4-5 metoden

Fig. 3: Trapperækkefølge
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Fig. 2: Dobbeltbuemetoden
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