MONTAGEVEJLEDNING
XPERTPRO LVT HERRINGBONE droplock
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 HERRINGBONE 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
LVT VINYL HERRINGBONE skal akklimatisere på stedet i mindst 48 timer. Rummet skal være tørt, godt ventileret og med
en lufttemperatur mellem 18 - 29°C og en minimum gulvtemperatur på 15°C. Temperaturen skal forblive inden for dette
interval for hele monteringsperioden og mindst 48 timer efter monteringens afslutning.
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 en 2-komponent lim eller Bona Titan. Dette er for at undgå, at
belægningen begynder at bule. Montering af LVT HERRINGBONE i udestuer anbefales ikke grundet temperatursvingninger og direkte sollys. LVT belægning vil med tiden stadigvæk mærkes af solen, som andre gulvbelægninger også bliver.
ARTIKELNUMMER, BATCHNUMMER OG FEJL
Kontroller om det leveret produkt er det korrekte produkt, farve, mønster og mængde inden montering, og i godt naturligt
lys skal produktet kontrolleres for eventuelle synlige fejl. Hvis sådanne findes, skal du kontakte din forhandler.
Hver planke skal kontrolleres omhyggeligt inden montering og montér aldrig defekte produkter. Hvis produktet har visuelle defekter eller skader, skal du kontakte forhandleren. For at minimere skyggevariationen skal du blande og montere
produktet fra flere forskellige pakker skiftevis.
FORBEREDELSE AF UNDERGULVE
LVT HERRINGBONE monteres som flydende gulv, og derfor skal undergulvet være jævnt (+/- 2 mm på 2 m).
1. Undergulvet skal være tørt, jævn og fri for støv, opløsningsmidler, maling, voks, fedt, olie, asfalt tætningsmaterialer og
andre uvedkommende materialer. Overfladen skal være hård og tæt og fri for pulver eller afskalning.
2. Ny beton skal tørre i mindst 60 dage og være fuldstændig afhærdet. Installatøren skal godkende undergulvet før
monteringen. Gulv med træplanker skal lægges på et undergulv af krydsfiner. Hvis LVT HERRINGBONE monteres over
eksisterende fliser, skal der bruges en blandingsforbindelse til at skumme pelsmørtelinjer.
3. Alle sømhoveder skal bankes ned under overfladen.
3. Huller og andre ujævnheder spartles over 3,2 mm (1/8 in) inden for et interval på 1,2 m inden monteringen af gulvet.
4. Betongulve med gulvvarme er egnet undergulv, forudsat at temperaturen af gulvet ikke overstiger 27°C på noget tidspunkt. Gulvvarmen tændes før monteringen af gulvet for at fjerne resterende fugt.

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

VÆRKTØJ
Værktøjskniv - afstandsstykker - blyant
målebånd - lineal - beskyttelsesbriller.

MONTAGEVEJLEDNING
1. Anbring 1/4 (6,35 mm) afstandsstykker mellem den korte og lange side af plankerne og væggen.
2. Placer altid et afstandsstykke mellem væggen, og hvor plankerne går.
3. Sænk planken med fast tryk mod gulvet, og sørg for, at endefugen er overlappende og perfekt justeret
4. Skub endefugen nedad til enden af planken, indtil du kan høre, det klikker på plads. Dette kan kræve brug af en gummiklub, for at den fuldstændigt samles på plads.
5. Fortsæt med at montere planker i anden række. Det er vigtigt at sikre, at de to første rækker er lige og firkantede, da
de kan påvirke hele monteringen.
Det anbefales, at du lægger overgangslister for hver 10 m i alle retninger og ved alle døråbninger (ved fuldklæbningen
med Bona Titan undgås dette).

HERRINGBONE MØNSTRE
LVT HERRINGBONE kan lægges i fire forskellige mønstre.
1. Almindelig herringbone mønster
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2. Rudeparket
3. Dobbelt sildebensmønster
4. Engelsk mønster, halvforbandt

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Voks eller poler ikke dit LVT HERRINGBONE 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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