MONTAGEVEJLEDNING
XPERTPRO LVT VINYL CLICK 5G
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 VINYL CLICK 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 CLICK 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, skal gulvet limes med en 2-komponent lim eller Bona Titan med en A2 lim klinge. Husk at gulvet
monteres i den våde lim. Dette er for at undgå, at belægningen begynder at bule. Montering af LVT VINYL CLICK 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 VINYL CLICK 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 være helt tør og fuldstændig afhærdet. Installatøren skal godkende undergulvet før monteringen.
3. Huller og andre ujævnheder spartles 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.
FORBEREDELSE AF EKSISTERENDE GULVBELÆGNINGER
1. LVT VINYL CLICK kan monteres på de fleste eksisterende, hårde gulvbelægninger, forudsat at overfladen er glat eller
kan gøres glat.
2. Keramiske fliser bør spartles i fugerne, så det giver en glat og jævn overflade.
3. Tekstile belægninger og meget bløde underlag er IKKE egnet som undergulv. Rester af latex bagsider skal fjernes.

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

MONTAGEVEJLEDNING
Afstanden til faste monteringer skal minimum være 8 mm. Ved montering af skinner osv. skal der være en minimumsafstand på 8 mm fra skruer til gulvet. Ved rum på mere end 10 x 10 m skal der monteres en dilatationsskinne/fuge.
Alternativt kan gulvet fuldfladeklæbes med Bona Titan lim. Dette sikrer mod en eventuel væskegennemtrægning, da
limen er vandbestandig.
1. Plankerne lægges i rummets længde retning.
2. Noten skæres af den første række og vendes ind mod væggen.
3. Gulvet monteres fra venstre mod højre. Den første planke lægges, så feren i både længde og bredde vender ud i rummet.
4. Montér den anden planke i den første række ved at vinkle endenoten i feren på den første planke. Fortsæt på samme
måde med at montere yderligere planker langs den i første række.
5. Start den anden række med en planke, der er mindst 15 cm kortere end den første planke i de første række (du kan
benytte resten af den sidste planke i den første række). Derefter monteres denne første planke ved at indsætte den
lange side noten i feren af planken i den første række.
6. Montér den anden planke i anden række ved at indsætte endenoten i den tidligere monteret planke.
7. Justér planken, så sidenoten er placeret lige over feren af planken i første række.
8. Forsigtig og med en 20 - 30 graders vinkel, skubbes noten ned i feren på første række. Det er nødvendigt at løfte det
forgående gulv lidt for at få planken til at glide på plads.
9. De resterende planker monteres i rummet ved hjælp af samme teknik. Sørg for at holde den nødvendige luft til alle
faste lodrette dele (som eksempelvis vægge, døre, kabinetter osv.).
10. Plankerne skæres let med en kniv, bare rids toppen af planken og knæk planken i to.
11. Monteres i maks. 10 x 10 m i begge retninger. Ved rumadskillelser deles gulvet op i døråbningerne med en
dilatationsfuge eller en overgangs skinne.

REPERATIONER
I det tilfælde at en LVT VINYL CLICK planke er beskadiget, skal du pille plankerne omhyggeligt op, indtil den beskadiget
planke kan fjernes. Udskift den beskadiget planke med en ny og montér gulvet igen. Dette kan bedst betale sig at gøre,
hvis den beskadiget planke ligger tæt ved væggene, ellers brug følgende metode:
1. Brug en skarp kniv og en lineal. Skær midten af den beskadiget planke ud, efterlad ca. 3 cm hele vejen rundt.
2. Skær forsigtig ind mod midten af de fire hjørner af planken i 45 grader til kanten af det udskåret hul.
3. Fjern resterne af den beskadiget planke.
4. Skær noten af den nye plankes lange og korte side, fjern desuden feren på den korte side.
5. Placer noget lærredstape (gaffa eller dobbeltklæbende tape) på langs under feren på de planker, der ligger i forvejen
med klæbesiden opad. Plankerne må ikke klæbes til undergulvet.
6. Placer den nye planke ved at føre feren under noten på den tilstødende planke og skubbe ned på de øverige tre sider.
Tape vil holde den nye planke på plads med de tilstødende planker. Pres de tre sider godt ned i tapen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Voks eller poler ikke dit LVT VINYL CLICK 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 skal være lette svingninger, ikke 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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