MONTAGEVEJLEDNING
XPERTPRO LVT LOOSELAY
FORBEREDELSE TIL MONTAGE
Læs grundigt forberedelsen til montagering for bedste resultat. Alle instruktioner og anbefalinger er baseret på de
nyeste, tilgængelige oplysninger. Nedstående skal følges for at få den perfekte montering.
OPBEVARING OG AKKLIMATISERING
LVT LOOSELAY skal akklimatisere på stedet i mindst 24 timer. Rummet skal være tørt, godt ventileret og med en lufttemperatur mellem 18 - 28°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 LOOSELAY i udestuer anbefales ikke grundet temperatursvingninger
og direkte sollys. LVT belægning vil stadigvæk med tiden mærkes af solen, som andre gulvbelægninger også bliver.
ARTIKELNUMMER, BATCHNUMMER OG FEJL
Kontrollér 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
Undergulvet skal være tørt, fri for støv, snavs, olie, fedt, maling eller andre materialer, der kan påvirke fixlimens klæbeevne til gulvet. Undergulvet skal være plan og jævn. Tolerance for planheden af den færdige gulvoverflade er ± 2 mm på
et 200 cm retholt. Betongulve skal være færdighærdede og helt tørre. Der bør fuldspartles. Løse plader er ikke betragtet
som en passende overflade til klæbning af elastiske gulvbelægninger og bør fjernes. Keramiske fliser gås efter for eventuelle skrukheder. Fuger fyldes med en standfast spartelmasse.
Brug kun klæbemidler, som anbefales af producenten til brug sammen med vinylplanker og relevante for specifikke
forhold på stedet. Der skal tages særligt hensyn til den type klæbemiddel, der anvendes i områder med ekstreme temperaturer (> 28°C) eller langvarigt sollys. Det anbefales at kontakte den relevante klæbemiddelproducent for at bekræfte
anvendelighed og anvendelse. Før du lægger et klæbemiddel, læg da et mindre antal planker løst på gulvet og stå fra en
afstand for tydeligt at se den samlet effekt. Hvis der er nogen tvivl, stop montering og vedhæftning med det samme og
kontakt din forhandler.
GULVVARME
For gulve med gulvvarme må overfladetemperaturen aldrig overstige 28°C.
FUGTMÅLING
Den relative fugt i betonundergulve må ikke overstige 75% RF.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Voks eller poler ikke dit LVT LOOSELAY 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.

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.
1. Forbered undergulvet i overensstemmelse med beskrivelserne i denne vejledning.
2. Planlæg retningen for det område, der skal monteres for at maksimere det visuelle udseende, når det er monteret.
3. Retningen af planker skal bekræftes, og montering skal afbalanceres fra centrum af området for at minimere spild.
Udgangspunktet markeres med en vinkelret linje ved siden af den længste lige væg.
4. Vælg tilfældigt planker, der skal monteres, da dette minimerer muligheden for skygge.
Vi anbefaler XpertPro Fix, som er en kraftig huggende hæftlimning. Den rulles herefter på hele undergulvfladen og LVT
LOOSELAY monteres, når limen klister som tape. Sørg for den rette mængde af lim.
Ved lokaler med store vinduespartier, hvor gulvet bliver ekstremt udsat for direkte sollys, anbefales en fuldklæbning med
passende lim. Som eksempel, Ardex AF 145 eller DanAtac Vinyl 246.
I områder der bliver udsat for overfladevand eller svære temperatursvingninger anbefales det at bruge en vandbestandig
lim som eksempelvis Bona Titan.
For yderligere oplysninger om lim applicering, anbefalinger og garantier, kontakt venligst limleverandøren.
5. Minimums afstand mellem plankernes ender i tilstødende rækker bør ikke være mindre end 150 mm.
6. Når en sektion er monteret, skal den rulles i begge retninger ved at bruge mindst 45 kg tromle for at sikre en fuld
klæbeoverførsel på ikke mindre end 95%. For mindre områder skal du bruge en håndrulle til opnåelse af det samme
overførselsresultat.
7. Undgå trafik eller våd rengøring på monteringen i 24 timer for at tillade klæbemidlet at opnå sin fulde bindingsstyrke.
8. For at fjerne eventuelle synlige spor af klæbemiddel skal du kontakte klæbemiddelproduktionen om den anbefalet
fjernelsesmetode. Husk at gemme nogle ekstra planker til senere. Du kan få brug for dem til at reparere planker med
mekaniske skader eller misfarvninger.

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