MONTAGEVEJLEDNING
XPERTPRO LVT GLUE DOWN
FORBEREDELSE TIL MONTAGE
Læs grundigt forberedelsen til montage for bedste resultat. Alle instruktioner og anbefalinger er baseret på de nyeste,
tilgængelige oplysninger. Nedstående skal følges for at få den perfekte montering.
UEGNEDE OMRÅDER TIL MONTERING
LVT GLUE DOWN er uegnet til udendørs brug og til brug i lokaler uden opvarmning, såsom vinterhaver mv. Langvarig
udsættelse for direkte sollys kan forårsage misfarvning af overfladen grundet høj temperatur. I rum med store vinduesog dørpartier anbefales solafskærmning.
OPBEVARING OG AKKLIMATISERING
Før montering skal plankerne akklimatisere sig med rumforholdene. Til dette formål oplagres de originale pakker uåbnet
i grupper på 4 - 5 i mindst 48 timer i lokalet under normale temperaturforhold.
Sørg for, at temperaturen ligger mellem 18 - 25°C. Luftfugtigheden skal ligge mellem 35 - 75 % (henholdsvis minimumsog maksimumsværdier). Begge grænseværdier skal også opretholdes under monteringen og efterfølgende under regelmæssig brug. Undergulvstemperaturen skal være mindst 15ºC. For at undgå beskadigelse af produktet skal du håndtere
pakkerne omhyggeligt og kun åbne dem, når du er klar til montering.
EKSTRA MATERIALE TIL UDSKÆRING
Mål rummet nøjagtigt hvor gulvet skal monteres og læg derefter 5% ekstra materiale til udskæringen.
ARTIKELNUMMER OG BATCHNUMMER
Kontrollér artikel- og batchnummer på etiketterne. Brug ikke materiale med forskellige batchnumre i ét rum. Kontroller
også plankerne for synlige fejl. Beskadigede paneler må ikke monteres, da dette kan medføre, at efterfølgende klager
afvises. For at opnå et ensartet og naturligt overfladeudseende blandes stave skiftevis fra 3-4 forskellige åbne pakker.
MONTERING VED STORE VINDUESPARTIER
Ved montering af LVT i butikker og boliger, hvor der er store vinduespartier med direkte sollys hele dagen, og der IKKE er
solfilm i vinduespartiet, anbefales at lime gulvet ned med Bona Titan lim eller en 2-komponent lim. Dette er for at undgå,
at belægningen begynder at bule. Montering af LVT GLUE DOWN i udestuer anbefales ikke, grundet temperatursvingninger og direkte sollys. LVT belægning vil med tiden stadigvæk mærkes af solen, som andre gulvbelægninger også bliver.
FORBEREDELSE AF UNDERGULVE
Undergulvets overflade skal være jævn, tør, ren og fast i overensstemmelse med gældende standard. For at opnå sikker
montering, fjernes gamle gulvbelægninger og limrester. Undergulvet skal være lige og fri for olie, fedt eller kemiske
stoffer.
Påfør et 2-3 mm tykt lag af en passende selvudflydende spartelmasse for at sikre ensartet absorption af gulvlimen. Her
skal du anvende en passende primer inden spartlingen. Jo mere grundig forberedelsen af undergulvet er, desto mere
perfekt vil det samlede udseende af dit nye gulv blive.
LVT GLUEDOWN fuldklæbes med en egnet vinyl lim som Ardex AF145 og DanAtac Vinyl 246. Ved vedvarende vandpåvirkning fuldklæbes med Bona Titan. Ved mindre rum uden ekstrem varmepåvirkning kan XpertPro Fix anvendes.
GULVVARME
Vinyl stavene kan anvendes på gulve med gulvvarme, dog må temperaturen ved gulvoverfladen normalt ikke overstige
27°C, for ellers kan vinylen på længere sigt blive ødelagt, og lyse vinylbelægninger kan blive misfarvede.
FUGTMÅLING
Restfugten i undergulvet må ikke overstige 85% RF. Disse værdier skal testes før montering.

VÆRKTØJ
En god kniv - tromle 50 kg - vinkel målebånd kridtlinjemarkør med hvid kridt - blyant

MONTAGEVEJLEDNING
Fuld overfladebinding af materialet med et passende klæbemiddel er nødvendigt. Som eksempelvis: DanAtac Vinyl
246, Ardex AF145 eller lignende. Limningsprocedurerne skal udføres i overensstemmelse med instruktionerne fra
limproducenten. Vi anbefaler en A2 Limklinge.
1. Brug en kridtlinjemarkør med hvidt kridt til at markere midten af rummet for at sikre perfekt overfladefordeling.
2. Ved montering af fliser, markér et kryds i midten af rummet med en kridtmarkør og hvidt kridt.
3. Start montering i midten af rummet for at opnå de bedste resultater med mindst mulig spild af materiale grundet
nedskæringer.
4. Tryk plankerne forsigtigt på plads. Pas på ikke at skubbe plankerne mod hinanden under montering. Dette limede
design gulv skal trykkes ned med en passende trykrulle eller tromle (50 kg), både under og efter montering.
5. Gem ekstra planker eller fliser til senere. Du kan få brug for dem til at reparere planker og fliser med mekaniske skader
eller misfarvninger.

EFTER MONTERING
1. Anbring passende filtglider under alle bevægelige møbelfødder.
2. Anvend aldrig farvede gummipropper.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Voks eller poler ikke dit LVT GLUE DOWN gulv.
Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe. Her kan Bona Spray
mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60. Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller
produkter med skuremiddel. Ved grundrengøring anvendes: Bona Remove R.
Passende måtter ved indgangen anbefales til at samle snavs, sand og småsten.
Ofte flyttede møbler skal udstyres med filtpuder for at undgå at ridse gulvet. Tunge møbler og apparater skal være udstyret med ikke-farvende store overflade gulvbeskyttere. Som eksempelvis kork.
Møbler med hjul må ikke være overfladefarvet og skal være egnet til elastiske gulve.
Møbler bør aldrig trækkes over gulvet. Løft eller brug om nødvendigt bevægelige puder.
Ved kraftig vandpåvirkning og varmepåvirkning brug Bona Titan til fuldfladelimning.
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