INSTALLATIONSRÅD FOR NORDIC FLOORING
GENERELT
Ved gulvlægning skal rumtemperaturen minimum være
+18 °C og den relative luftfugtighed maks. 75 %. Gulvmaterialet skal akklimatiseres i rummet mindst 24 timer
inden monteringen. Rumtemperaturen skal opretholdes
i mindst 72 timer efter montering. Undgå belastning af
gulvet det første døgn efter monteringen. Hvis der er
installeret gulvvarme, skal der være slukket for varmen
under monteringen og under limens hærdningstid (ca.
1 uge). Tænd derefter for varmen, og øg temperaturen
gradvist. Gulv og limfilm tåler maks. +27 ºC.
UNDERGULV
Ehrenborg Nordic Flooring kan lægges på de fleste underlag, der er jævne, rene, tørre og fri for revner.
For betonunderlag gælder maks. RF på 85 %. Støv og
løse partikler fjernes omhyggeligt. Pletter eller spild fra
maling, olie eller lignende, der kan forringe vedhæftningsevnen, fjernes. Samlinger i spånplader og tilsvarende undergulve kan skinne igennem, hvis lægningen af
undergulvet ikke udføres præcist og i henhold til leverandørens anvisninger. Ujævnheder i betongulv skal udjævnes. Udjævnings-/spartelmassen skal have tilstrækkelig
styrke til lokalets anvendelsesområde.
LÆGNING
Pladerne limes med CascoProff, CascoProff Extra, UZIN
KE 2000 S eller tilsvarende gulvlim. I tvivlstilfælde kontaktes limleverandøren. Følg limleverandørens anvisning
vedrørende valg af limspartel, limmængde 3-4 m2/l.
Pladerne lægges vha. vådlimning eller sen vådlimning.
Sørg for, at der er god befugtning mellem underlaget og
pladerne. Pladerne monteres tæt mod hinanden med
et let tryk. OBS! De skal ikke presses mod hinanden.
Belægningen rulles med gulvrulle (min. 45 kg) umiddelbart efter monteringen. Limpletter fjernes omgående
med lunkent vand eller limrens. Følg limproducentens
anvisninger om passende værktøjer, arbejdstemperatur,
luftfugtighed, åbningstid m.m. På overflader, der udsættes

for høj temperatur/stærkt sollys (f.eks. udstillingsvinduer), eller hvor gulvet kan blive vådt (f.eks. i indgangspartier), skal der anvendes en polyurethanlim (CascoThan
2 K eller tilsvarende). Følg leverandørens anvisninger, og
vær særlig opmærksom på arbejdsmiljøkravene.
ØVRIGT
Farveligheden mellem forskellige plader kan kun garanteres for plader med samme produktionsnummer (se
produktionsnummeret på hver pakke). Kontrollér altid,
at alle pakker har det samme produktionsnummer inden
monteringen. Selvom alt materiale kontrolleres nøje før
levering, kan der forekomme fejl. Forkerte eller beskadige plader skal frasorteres før lægningen og returneres
med angivelse af produktionsnummer og beskrivelse af
fejlen. Opstår der tvivlstilfælde før monteringen, er du
velkommen til at kontakte os. Kontorstole, der skal anvendes på Nordic Flooring skal være forsynet med bløde,
drejelige hjul, type W i overensstemmelse med DIN
68131. Bemærk endvidere styrkekravet på underlaget.
Gummihjul, gummidupper, trykfarve fra plast og lignende
kan misfarve gulvet og give permanente mærker. Anvend
altid filtdupper på møbler for at beskytte gulvet mod
mærker, ridser og lignende. Af produktionstekniske årsager kan mønstertilpasning ikke garanteres. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med mønstrene EF 620
og EF 621 anvendes strips. Hvis designet på det valgte
produkt har en mønsterretning, skal mønsteret monteres
i samme retning. Det er montørens ansvar at sikre, at
mønsteret lægges korrekt. Kontakt os i tvivlstilfælde.
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