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GENERELT
Ved gulvlægning skal rumtemperaturen minimum være 
+18 °C og den relative luftfugtighed maks. 75 %. Gulv-
materialet 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
Lifeline Tiles/LT kan lægges på underlag, der er faste, 
jævne, rene, tørre og fri for revner. Lifeline Tiles/LT må 
ikke monteres oven på en eksisterende gulvbelægning. 
Maksimal fugtighed i beton 85 % RF. Støv, løse partikler, 
pletter eller spild fra maling, olie eller lignende, der kan 
forringe vedhæftningsevnen, fjernes. Samlinger i spån-
plader og tilsvarende undergulve kan skinne igennem, 
hvis lægningen af undergulvet ikke udføres præcist og 
i henhold til leverandørens anvisninger. Ujævnheder i 
betongulve skal udjævnes. Udjævnings-/spartelmassen 
skal have en tilstrækkelig styrke til lokalets anvendel-
sesområde. Det gælder især for gulve, hvor drejelige sto-
lehjul og lignende belaster den monterede belægning.

LÆGNING
Lifeline Tiles/LT er et produkt, der er fremstillet af termo-
plastiske polymerer, og produktet minder om traditionelle 
vinylbelægninger. Anvend vådlimning på sugende under-
lag. I særlige tilfælde, f.eks. på fugtisolerede underlag, 
kan sen vådlimning være nødvendigt. Sen vådlimning 
giver en dårligere vedhæftning, og der er risiko for, at 
limstregerne trænger gennem gulvbelægningen. Monte-
ringstiden afhænger af underlagets sugeevne, tempera-
tur og luftfugtigheden i lokalet. Lim af følgende fabrikater 
anbefales under normale forhold: CascoProff Extra, 
CascoProff Solid, Thomsit K188E, Bostik StarTac, 

Uzin 2000S og Uzin 20S. I lokaler hvor gulvet udsættes 
for høj overfladetemperatur (udstillingsvinduer, mod store 
glaspartier m.v.), skal man forhøre sig om den anbefa-
lede limtype hos den pågældende limproducent. Det kan 
i nogle tilfælde være nødvendigt at anvende en hårdere 
lim. Det gælder også på overflader, der ofte bliver våde 
(f.eks. indgangspartier). Limen påføres med tandet lims-
partel i henhold til leverandørens anvisninger. Pladerne 
monteres tæt mod hinanden med et let tryk. OBS! De 
skal ikke presses mod hinanden. Belægningen skal rull-
les, inden limfilmen er tør. Gulvrullen skal have en vægt 
på 50-70 kg. Der kan forekomme enkelte granulater i en 
anden farve, hvilket ikke anses for en fejl. Kontrollér til 
sidst, at gulvbelægningen er fri for limrester, og at der 
ikke er opstået buler under lægningsarbejdet. Afdæk de 
nylagte gulve, hvis der skal foretages andet byggearbej-
de. Undgå at tape afdækningen direkte fast på Lifeline-
gulvet. Limen på tapen kan påvirke gulvet negativt, og 
nogle limtyper er meget svære at fjerne. Kontakt os 
gerne for yderligere oplysninger.

INSTALLATIONSRÅD FOR LIFELINE TILES/LT

Ja
n 

2
0

1
1

FOR YDERLIGERE INFORMATION SE: WWW.EHRENBORG.SE


