
Legge- og renholdsanvisning for Texline og Texline HQR

Før legging
Sjekk alltid at du har mottatt riktig belegg i forhold til det du har bestilt, samt at det ikke er skade
på belegget. Ved eventuell feil ta kontakt med din forhandler før legging.

Underlag
TEXLINE er glassfiberarmert og kan derfor legges løst i boliger. For rom over 20 m2  på treba-
sert underlag av spon, trefiber, kryssfiner ol. anbefales liming. Årsaken er at trebasert underlag vil 
kunne”krympe” i den tørre årstid, og tilsvarende ”svelle” i den fuktige årstid. Dette vil kunne bidra 
til pløsedannelser. Ved eventuell løslegging på trebasert undergulv hvor det oppstår pløser, kan 
dette utbedres med helliming. Påse at undergulvet er tilstreklig tørt slik at skader ikke oppstår. Ved 
bruk av gulvvarme er det viktig at gulvvarmen har vært på til undergulvet er tørt (ref. NS 3420). 
Gulvvarmen skal være avslått et døgn for legging. Gulvvarme må ikke gi høyere temperatur enn 
30°C. Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast. Gamle gulvbelegg kan 
ligge hvis de er limt og ikke for myke. Myke underlag vil kunne bidra til inntrykksmerker.

Legging
Oppbevar belegg og lim i romtemperatur i minst ett døgn før du begynner å legge.
Temperaturen skal være minst + 18 °C og den relative luftfuktighet høyest 60 %.
1. Fjern eventuelt eksisterende lister. Grovkapp lengdene. Kapp til den første lengden med ca. 5 
cm overmål og la belegget gå ca. 3 cm opp på veggene.
Dersom det er utgående hjørner, skjæres belegget helt ned til gulvet ytterst på hjørnet.
2. Press ned belegget mot vegg med håndtaket på en saks e.l. Skjær belegget med en klaring til 
vegg på ca. 3-5 mm. Man kan med fordel benytte en linjal eller trefiberbit som presses mot vegg 
for å få en jamn glippe til vegg.
3. Tilpass neste bredde lengde og sideveis slik at mønsteret stemmer.
Deretter skjæres bredden på samme måte som i punkt 2.
4. Skjær nå skjøten etter linjal. Bruk en kniv med rett blad. Skjær gjennom begge lengdene.
5. Belast lengdene før du begynner å lime, slik at de ikke flytter på seg.
Brett tilbake halve lengden og spre ut limet med fintannet sparkel i henhold til anvisning på
limboksen. Ved sugende underlag, legg ned lengdene umiddelbart. Ved tette underlag må du 
vente en stund. Se limfabrikantens anvisninger. Gni fast belegget med en trefiberbit kledd med 
teppe eller myk klut. Gni fra midten og ut mot kantene, slik at alle luftbobler forsvinner.
Gjør det samme med den andre halvdelen.



Løslegging

Følg anvisningene for legging for punkt 1 til 4. Etter skjæring av skjøten, merk av posisjonen 
langs den ene lengdens kant med en blyant på underlaget. Brett forsiktig opp lengden ved 
skjøten. Fest den dobbeltsidige tapen (myknerbestandig) rett over den avmerkingen som viser 
skjøtens posisjon. Fjern tapens beskyttelsespapir. Legg ned og gni fast.
Alternativt kan skjøten tapes ned før skjøten skjæres, slik at belegget ikke flytter på seg.
Dette gjøres ved at det monteres tre dobbeltsidig tape lengder, der den midterste beregnes å 
komme midt under skjøten. Tapen bør ligge med ca. 2 cm. avstand til hverandre.
Beskyttelsespapiret fjernes før skjæring av skjøt på de to ytterste tape- lengdene.
Skjøten skjæres. Skjøten brettes forsiktig tilbake før beskyttelsespapiret fjærnes
fra den tapelengde som ligger midt under skjøten.
Ved flere skjøter skal tapen ikke festes til underlaget.
Det er viktig at du ikke presser listene hardt ned mot belegget når du fester dem. Legg en tynn 
stålsparkel på belegget under listen før du stifter.

NB! Legg ikke løstlagt gulvbelegg under innredning som senere skal monteres fast.

Renhold

Støvsug med munnstykke for parkett, eller bruk mikrofiber, helst tørt. Ved bruk av vann anbefales 
syntetiskt PH nøytralt rengjøringsmiddel type: Zalo eller tilsvarende. Husk alltid å ettertørk op-
pløst smuss.

Flekker må fjernes omgående.
Flekker av:                                               Fjernes med:
Sjokolade, fett, is, fløte, juice,                  Nøytralt rengjøringsmiddel
Kaffe, brus, te, vin, ekskrementer,            blandet med lunkent vann
oppkast                                                  

Asfalt, gummi, olje                                  White sprite
Fargekritt, tusj

Stearin, tyggegummi                                Kjøl ned med is i pose,
                                                                 skrap deretter forsiktig

Blod                                                         Kaldt vann

Misfarging
Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og
farge fra gulvløpere o.l. kan gi varig misfarging.
Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller.
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