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Leggeanvisning for avledende belegg ESD

Polyflor EC, Polyflor SD, Finesse SD, OHMega EC

Forarbeid
Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestilling og at alle rullene/pakkene har
samme batch nummer. Se at det ikke finnes skader eller defekter. Dersom det
oppdages feil skal Polyflor Nordic kontaktes umiddelbart.

Akklimatisering
Gulvbelegget skal lagres stående ved min 180C i ett døgn sammen med limet i rommet
det skal legges. Ved utrulling av belegget skal yttersiden aldri være mot undergulvet.
Fliser i pakker åpnes i enden og lagres 5 stk i høyden. Det er viktig at det er jevn
temperatur i akklimatiseringsperioden og i en periode etter installasjon av belegget.

Undergulv
Underlaget må være rent, tørt, jevnt og uten sprekker. Rester og flekker fra olje, farge
og lign. kan gi misfarginger og må derfor fjernes helt. Kontroller at gulvets RF verdi
ikke overstiger tillat verdi etter gjeldende norm i NS 3420.
Gulv av betong har maks tillatt 85% RF. Gulv av plate materialer som spon skal ikke
ha mer enn maks 12% vektprosent når det ikke er montert gulvvarme. Ved gulvvarme
gjelder andre verdier.
Overflate temperatur skal ikke overstige 270C for ikke skade belegget. Evt gulvvarme
må være avslått min 24 timer i forkant av legging.
Legging av belegget
Et kobberbånd skal monteres 150mm langes ene siden i rommet i beleggets
lengderetning. Dette båndet skal
kobles mot jord. Et nytt kobberbånd
legges i 900 på det første 150mm fra
veggen og skal gå på tvers av
rommet. Dette kobles også til jord og
behandles som en reserve. Parallelt
med det første båndet monteres et
bånd for hver 20 meter.
Det skal alltid brukes ledende lim på
hele gulvet, følg leverandørens
anvisninger.
Ved legging av fliser følges samme
jordingsmønster for belegg i bane.
Alle belegg må valses ved montering
slik at en oppnår full kontakt mellom
belegg og gulvlim. Gulvet valses 3-4
timer etter legging er ferdig.
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Ved legging av EC belegg vil det
være nok å montere et kobberbånd
langs gulvet ca 150mm fra vegg.
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Alle gulvbelegg må sveises.
Dette utføres etter min. et døgn etter legging. Ved fresing av spor for sveisetråd er det
viktig å ikke frese mer enn 2/3 av beleggets tykkelse.

Kontroll
Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at det ikke er limrester eller blærer på
gulvet etter montering.

For mer informasjon, kontakt
Polyflor Nordic, tlf. 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside
www.polyflor.no
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