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Leggeanvisning Designgulv
Expona Design PUR – Kudos PUR – Expona Commercial PUR – Expona Domestic PUR –
Bevel Line PUR – Megastrong PUR
Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle pakkene har
samme trykk-/batch nummer. Ved etterbestilling og annen batch, kan fargeforskjell
forekomme. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom
gulvbelegget er installert. Vare- og trykk/batch nummer står på pakkene.
Produktene er kun beregnet for innendørs bruk.
Produktet må akklimatiseres.
Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, under og
etter legging. Ut og inn av kald/varm bil eller lagring på annet sted enn leggestedet
påvirker produktet.
Produktet kan forandre størrelse ved temperatursvingninger.
Gulvbelegget må lagres i samme rom som det skal installeres i minst 1 døgn i
18 til 26oC. Ideell relativ fuktighet er mellom 40 til 60%.
Det skal ikke lagres mer enn 5 pakker/esker i høyden. Alle pakker må åpnes i
endene.
I kjølige perioder (under 12oC) er det viktig at pakkene åpnes og staver/fliser spres
utover gulvet.
Vinterstid anbefales det å bruke god tid på akklimatiseringen. Gjerne 2-3 døgn.
Stabil temperatur
Undergulvet må ha en temperatur på minst 18oC. En romtemperatur på 18 til 26oC i
rommet er viktig før, under og etter legging. I den samme perioden skal ikke
temperaturvariasjonen være mer enn 2oC. Etter leggingen må den samme
temperatur opprettholdes i minst 3 døgn. Limet må herde.
Topping og krymping som følge av mangelfull akklimatisering, er ikke grunnlag for
reklamasjon.
Ved krymping har produktet vært for varmt, ved topping for kaldt. Dette i forhold til
romtemperatur før, under og etter legging.
Dekk til vinduer
Unngå direkte sollys på gulvet. Dekk til vinduer under legging og i minst 3 døgn etter
at gulvet er lagt. Limet må herde.
Undergulv
Gamle belegg bør fjernes. Gulvet må være slett jevnt og fritt for olje eller annet som
kan gå utover limheften. Løse partikler må fjernes før priming og sparkling.
Tette betonggulv (epoxymaling) og malte gulv anbefaler vi at primes og sparkles,
minimum 2mm tykkelse.
Det beste underlaget er sugende med god forankring av limet til underlaget.
Polyflor anbefaler ikke å legge belegg på gammelt gulvbelegg.
Restfuktigheten i betong/anhydrit/gips gulv må ikke overstige 85 % Rf.
Restfuktigheten i plater (spon) ikke mer enn 12 %.
Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

31/10/2013

Leggeanvisning Designgulv, side 2
Expona Design PUR – Kudos PUR – Expona Commercial PUR – Expona Domestic PUR –
Bevel Line PUR – Megastrong PUR

Undergulv med elektrisk eller vannbåren varme
Varmen i undergulvet må ikke overstige 270 C.
Restfuktigheten i betonggulv må ikke overstige 75 % Rf,
plategulv ikke mer enn 7 %.
Det er spesielt viktig å være varsom når det er varmekabler i undergulvet.
Gulvvarmen skal være påsatt min. 14 døgn før legging og skal være slått av min. 1
døgn før legging. Gulvvarmen skal ikke slås på før limet er herdet, 2 – 3 døgn.
Legging
Start med å måle opp rommet. Finn en midtlinje og snorslå en strek. Tilpass / fordel
flisene før legging.
Benytt en limsparkel som legger igjen 5 – 6 m2 per liter. Konferer gjerne med
limleverandøren vedrørende lim og sparkel. Påfør lim i passe felt etter streken. Vent
til limet er nesten fingertørt før stavene / flisene legges ned. Lim ikke mer enn at limet
fortsatt er godt klebende ved legging. Litt våtere enn heftliming (semivått). Se
limanbefaling.
Ved legging i for tørt lim risikerer man at oversmitting til baksiden blir for dårlig. Legg
flisene / stavene nøye etter streken, vals (stryk) omgående til gulvet, begge veier.
Skjær og legg alle fliser / staver langs kantene mens limet oversmitter, stryk godt til.
Belegget tilskjæres enkelest ved å skjære et snitt i overflaten for så å knekke
belegget. Staver legges i parkettmønster, minimum 30 cm avstand mellom endene.
Vær nøye med legging for å unngå trapping. Vals gulvet godt begge veier.
Lim så neste felt og fullfør leggingen.
Nater
Det er viktig at natene akklimatiseres på samme måte som belegget.
Ikke strekk natene under legging.
Generelt
Unngå store belastninger på gulvet de første 48 timer.
Vått lim fjernes omgående med en fuktig klut. Tørt lim med rødsprit/ whitesprit.
Unngå bruk av for mye vann de første dagene, vent 2 – 3 døgn med rengjøring.
Limet må herde.
Lim
Følgende lim anbefales i samarbeid med limleverandøren:
Uzin KE 2000 S
Casco Proff Extra
Thomsit K188
eller tilsvarende
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For ytterligere informasjon kontakt oss på telefon 23 00 84 00 eller send en e-post til
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