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Læs dette først!
1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende
trægulve eller træfiberplader (masonitplader). Boligvinylen kan dog også monteres på faste gulvbelægninger så
som homogen vinyl, linoleum og andre glatte og faste
overflader. Belægningen må ikke monteres oven på en
eksisterende boligvinyl eller andre bløde underlag så
som trinlydsdæmpende underlag fx Thermofelt eller
lignende underlag da det medfører, at belægningen
bliver for blød. Sørg altid for at undergulvet er rengjort
og affedet grundigt og at der ikke sidder maler- og
limrester m.m. på undergulvet. Ved ujævne trægulve
eller trægulve men åbninger mellem brædderne kan det
anbefales, at gulvet først primes og spartles og derefter
påsømmes en min. 3,0 mm egaliseret træfiberplade (masonitplade) med en densitet på min. 900 kg/m3. Vend
den glatte side på masonitpladerne opad. Anvend en
velegnet vandbaseret gulvspartlemasse. Anvend aldrig
2-komponent polyesterspartelmasse, plasticpaddding
o. lign. da det kan misfarve gulvet!
2. Fjern helst fodlisterne. Dette letter monteringen og
giver et flottere resultat. Hvis du lader fodlisterne sidde,
kan du efterfølgende dække kanten af vinylgulvet med
en kvadrant liste.
3. Boligvinyl belægninger kan løslægges op til max. 20
m2 i kvadratiske eller rektangulære rum. Det er vigtigt
at belægningen kan bevæge sig frit og på ingen måde
fastlåses af lister eller overgangsskinner m.m. Underlaget skal være tørt, plant og fast. Ved mere komplicerede
rum skal gulvet tapes langs kanter med en blødgørefri
og ældningsbestandig dobbelt klæbende tape eller
fuldlim boligvinylen til underlaget. Ved fuldlimning
anbefales en hæftlim fx Tarkospray eller en velegnet
vandbaseret gulvlim.

Følg altid limleverandørens anvisning nøje.
Hvis der kommer samlinger på dit nye vinylgulv skal
disse samlinger tapes mod undergulvet med dobbeltklæbende tape, som er ældningsbestandig,og svejses
med koldsvejsevæske (Tarkofix).

Det rette udstyr
• Tommestok
• Hobbykniv
• Saks
• Dobbeltklæbende tape (blødgørefri og ældningsbestandig)
• Lineal
• Kvadrant liste, såfrem du lader de eksisterende
fodlister sidde
• Koldsvejsvæske (Tarkofix) til eventuelle samlinger
• Blyant (anvend aldrig tousch eller kuglepen)

Kontroller inden lægning
• Tag vinylgulvet ind og lad det få stuetemperatur. Så
bliver det nemmere at håndtere og skære i.
• Før lægningen skal materialet kontrolleres. Anmeld
øjeblikkeligt eventuelle fejl til din gulvleverandør.
• Find ud af, hvordan gulvet skal ligge. Er rummet
aflangt, skal du lægge gulvet i rummets længderet
ning. Er rummet kvadratisk, er det som regel bedst
at lægge gulvet parralelt med lysindfaldet, således at
samlingerne går mod den væg, hvor det største
lysindfald findes.
• Undlad at lægge gulvet, så du får en samling lige
indenfor døren

1. Læg banerne på plads

a. Læg gulvet med forsiden opad.
Hvis der er flere baner og disse skal
endevendes, vender du banerne som
vist på billedet. Ellers lægger du alle
banerne samme vej.

b. Såfremt væggen er helt lige, lægger du gulvet direkte ind til væggen
uden tilskæring. Hvis væggen buer,
lægger du gulvet et par centimeter
op ad væggen.

2. Mønstertilpasning af samlinger

a. Hvis der er samlinger, justeres
banerne i længden, så mønsteret passer. Læg dem, så de overlapper med
ca 1 cm. Inden du skærer skal du
sørge for at der hverken er luft eller
spændinger under banerne.

b. Lav efterfølgende et snit i det
overlappende stykke et par steder.
Så kan du bedre se, når mønsteret
passer.

3. Mønstertilpasning og samlinger

a. Herefter sættes en dobbeltklæbende ældningsbestandig tape på
undergulvet og de 2 renskårne kanter
lægges fast på tapen. OBS! Anvend
kun blødgøre fri og ældningsbestandig tape. Forkert tape kan misfarve
gulvet.

b. Når alle samlingerne er tapede
skal de svejses med koldsvejsevæske
(Tarkofix). Nålen på mundstykket skal
trykkes ned i fugen. Sørg for der bliver
et overskud af fugemasse på vinylgulvet. Se instruktionen på tuben.

c. Skær efterfølgende igennem begge
lag, Det er vigtigt at du holder
kniven lige. Andvend et skarpt blad.
Hvis mønsteret har fugemarkering
(sten- eller træmønster) skærer du
præcist i midten af fugen. Begynd på
midten og skær mod væggene.

4. Tilskæring
OBS! Løslagt gulv skal altid ligge 35 mm fra væggen. Derfor har du brug
for en liste langs væggen. Sørg for
at listen ikke klemmer gulvet fast
mod undergulvet. Læg derfor f.eks.
en stålspartel under listen ved hvert
søm.

a. Pres forsigtigt en hård genstand
ned i vinklen mellem væggen og
gulvet.

b. Skær derefter med en skarp hobbykniv der hvor markeringen er.

5. Tilpasning af hjørner

a. Fold vinylgulvet med hænderne og
pres den ind i hjørnet, så langt det
er muligt. Marker hjørnets placering
med en blyant på bagsiden af vinylgulvet.

b. Træk vinylgulvet tilbage og skær
det overskydende af. Skær tværs
over, præcis så meget at hjørnemarkeringen på bagsiden stadigvæk er
der efter afskæringen.

6. Rør og dørkamme

a. Tryk vinylgulvet mod røret. Lav et
lodret snit midt for røret og skub
vinylgulvet ned. Skær små snit rundt
om. Store mellemrum kan du efterfølgende dække med en rørmanchet.

b. Skær med kniven i vinkel mellem
gulvet og væggen ved begge rør, pres
vinylgulvet ned mellem/bagom
rørene. Træk vinylgulvet frem og skær
rent, fra det ene snit til det andet.

c. Pres vinylgulvet mod karmen og
gulvet. Lav to snit fra folden i 45°
vinkel. Skær i retning mod dig selv.
Finskær bagefter.
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