Leggeanvisning til LVT for løslegging
Expona SimpLay

Mottak og kontroll
Kontroller at du har fått riktig farge og design på pakkene. Sjekk for visuelle skader på
pakkene og at alle pakkene har samme batch. Reklamasjon for visuelle skader kan
bare gjøres før installasjon. Dersom det oppdages feil, stopp arbeidet og ta
umiddelbart kontakt med Polyflor Nordic eller din forhandler.
Gulvbelegget må lagres i samme rom som det skal installeres i minst 2 døgn i
18 til 26 grader. 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 12 grader) er det viktig at pakkene åpnes og staver/fliser
spres utover gulvet.
Vinterstid anbefales det å bruke god tid på akklimatiseringen. Gjerne 3 døgn.
På undergulv med gulvvarme er det viktig at varmen er slått helt av og at gulvet er
avkjølt før installasjon begynner. Etter installasjon økes varmen gradvis. Maks
overflatetemperatur på gulvbelegget skal ikke overstige 27 grader.
Som følge av at det kan oppstå store variasjoner i temperaturen mellom dag og natt,
er det viktig at det gjøres tiltak for å hindre dette. Vinduer som vender mot sør og
atrium bør blendes slik at en eventuell påvirking blir minimalisert. Varmesystemer
som er styrt via termostat bør også fungere om natten for å hindre store temperatur
forskjeller mellom natt og dag.
Det er viktig at undergulvet er rent, tørt, jevnt og fritt for ujevnheter, riss og sprekker.
Beskrivelser i NS 3420 skal overholdes. Grenseverdiene for underlag av betong er
85%RF og 8% for sponplater.
Gjør tiltak for å hindre direkte sollys på gulvet, dette for å unngå eventuell bleking og
fargeendring.
Egnede undergulv for Expona SimpLay er limt vinylgulv, linoleum, parkett, naturstein,
metall og laminat.
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Legging
Start med å måle opp rommet. Finn en midtlinje og snorslå en strek. Tilpass / fordel
flisene før legging slik at endekappene blir min 30 cm. De første to radene bør legges i
et fikseringslim eller tape for å sikre at de ikke beveger under leggingen.
Snitt med en skarp kniv fra framsiden, to ganger. Snitt nummer to kutter
glassfiberarmeringen. Åpne kuttet ved å bøye flisen og fullfør ved å snitte fra
baksiden.
Pass på å beregne mimimum 5 mm ekspansjonsåpning mot alle vegger og andre faste
installasjoner. Per 10x10 meter må det også beregnes tverrgående ekspansjonsåpning
på minimum 5mm.
Ved legging i inngangspartier, større arealer med mye trafikk og tyngre rullebelastning
anbefales det å bruke et fikseringslim eller en dobbelsidig tape for å hindre bevegelse i
gulvet.
For ytterligere informasjon kontakt oss på telefon 23 00 84 00 eller send en e-post til
firmapost@polyflor.no
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