
Flisene må tas ut av eskene minst 24 timer før montering, og de må 
lagres i rommet der de skal legges. Kontroller materialene før 
montering for å avdekke eventuelle synlige defekter. Hvis det finnes 
synlige defekter, må du varsle GERFLOR. Ikke begynn monteringen 
før du har innhentet godkjenning.

1. BRUKSOMRÅDER

TILLATTE UNDERLAG

FLISLAGT UNDERLAG

Hvis kravene til underlaget er oppfylt og mer enn 90 % av rommets overflate er i god stand, 
fjerner man ødelagte fliser, fyller mellomrommene med avrettingsmasse og legger flisene etter 
at underlaget har tørket. I motsatt tilfelle må hele gulvet tas opp og underlaget klargjøres fra 
bunnen av.
Flisene må ikke ha ujevne områder, og fugene må ikke være > 4 mm brede og 1 mm dype. Ellers 
må de fylles med fugemasse eller avrettingsmasse over hele overflaten, slik at fugene ikke er 
synlige.
Ved løs legging < 30 m2 må flisene være i vater og ikke ujevne.

BETONGGULV, MALT BETONG, AVRETTINGSBETONG, 
FLYTENDE AVRETTINGSMASSE AV SEMENT, 
KALSIUMSULFATBASERT, ANHYDRITE-
AVRETTINGSMASSER (se avsnitt 2.2)

Bruk eventuelt avrettingsmasse for å fjerne ujevnheter i overflaten. Slip, fjern støv, støvsug 
forsiktig og påfør en primer som Gerflor anbefaler at du ser primerens tekniske spesifikasjoner for 
instruksjoner.

PVC GULVBELEGG OG KOMPAKTE RULLER MED 
KOMPAKT LINOLEUM

Hvis kravene til underlaget er oppfylt og mer enn 90 % av rommets overflate er i god stand, 
fjerner man ødelagte fliser, fyller mellomrommene med avrettingsmasse og legger flisene etter 
at underlaget har tørket. I motsatt tilfelle må hele gulvet tas opp og underlaget klargjøres fra 
bunnen av.

HARPIKS Det må ikke være feil i harpiksen. I motsatt tilfelle må hele gulvet tas opp og underlaget 
klargjøres fra bunnen av.

GULV MED HEVET TILGANG, SE STANDARD 
DTU 57.1 Defleksjoner under 2 m regelen på det hevede gulvet må ikke overstige 2 mm.

TREBASERT PANELGULV (DTU 51.3) PÅ BJELKER ELLER 
LEKTER Egnet

LIMT PARKETT Ikke egnet

PARKETT SPIKRET I LEKTER, AVSTAND SOM IKKE 
OVERSTIGER 0,6 M, MED VENTILASJON TIL UNDERSIDEN

Egnet. For rom < 30 m2 anbefales det å bruke lim, bortsett fra på 6 mm kryssfinérbord med not 
og fjær.

FLYTENDE PARKETT ELLER PANEL Ikke egnet

LAMINATGULV Ikke egnet

OSB-PLATE Ikke egnet, eller på 6 mm kryssfiner over OSB-plater

GULVVARME

VANNBÅREN GULVVARME VED 
MAKS. 28° Egnet (kun hel-limt)

VED ELEKTRISK GULVVARME KREVER 
BESTEMMELSENE S 0,15 M2 X KELVIN/WATT Egnet (kun hel-limt)

REVERSIBEL VANNBÅREN GULVVARME Egnet (kun hel-limt)

MATERIALER LOOSELAY CREATION 55 PLANKER – FLISER

PRODUKTETS OPPBYGGING 4,5 mm, inkludert 0,55 mm slitelag
Planke: 22,9 x 122 cm – Flis: 50 x 50 cm

MONTERING
Full binding med en Tackifier.
Legges løst for overflater < 30 m2 (uten teknisk rapport): Helt glatt, ingen ujevnheter, rommets lengde 
maksimalt 7 m (bortsett fra ganger, som må limes), lapping er obligatorisk på fliser.

UPEC ELLER EUROPEISK STANDARD Betongunderlag – På U3 P3 E2 C2-vurderte steder – CEN: 33–42
Treunderlag, kalsiumsulfat-avrettingsmasse – på U3 P3 E1 C2 / 33–42-vurderte steder

BRUKSOMRÅDE Mindre næringslokaler (butikker), hjem, cellekontorer, hoteller (rom) og lignende.

STATISK BELASTNING ≤ 200 kg/støtte og ≤ 30 kg/cm2

LEGGERETNING Fliser: Monteres ved 90° eller i samme retning som Brick-Bond

VIKTIG: Informasjonen i dette dokumentet gjelder fra: 01.09.2018 og kan endres uten ytterligere forvarsel.
Vi arbeider kontinuerlig med tekniske forbedringer av produktene våre. Før arbeidet påbegynnes, bør kunden undersøke at dokumentet 
fortsatt er gyldig.
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  2.1. KRAV TIL UNDERGULV
Gulvbelegget må legges på et flatt, rent, helt, tørt og solid undergulv.

Fuktinnholdet må ikke overstige 4,5 % ved kalsiumkarbidtest 
(Control Calcium Moisture), og 0,5 % for anhydrite-avrettingsmasse.

-

-

-

 Jevnheten må være < 5 mm 
under en rettholt på 2 meter. 

 Gulvet må ikke ha ujevne 
områder > 1 mm for hver 20. cm.

 Underlaget må være glatt og 
støvfritt.

må ikke være større enn > 4 mm brede og 1 mm dype. 
2.1.1 Flislagt underlag 
Skjøtene eller fugene 

Flisene må være jevne.

2. KLARGJØRING AV UNDERGULV

MONTERINGSFORHOLD OG PUNKTLIMING

Gulvbelegg lagt i temperaturregulerte lokaler TEMPERATUR MELLOM 15 OG 25 °C. Akseptabelt 
temperaturområde etter montering: 20 °C (for eksempel +10 til +30 °C). Over eller under disse 
temperaturene må dette produktet limes med lim som tåler ekstreme temperaturvariasjoner. Vi 
anbefaler å ha temperaturregulering (klimaanlegg eller lignende) eller forhindre at direkte 
sollys når materialet (gardiner, persienner og lignende).

Installasjon på steder som er utsatt for sollys, foran vinduer, takvinduer eller peis (betydelig 
temperaturvariasjon) krever liming ved hjelp av to-komponent polyuretanlim (Mapei G 20) eller 
akrylbasert lim som tåler temperaturvariasjoner.
Hvis det skal brukes utstyr som traller, gaffeltrucker o.l., bør det belastede området limes.

UNDERLAG SOM IKKE ER TILLATTE

UNDERLAG/
LYDDEMPING 
PVC-ruller Ikke tillatt

TEKSTILGUL
V (TEPPE) Ikke tillatt

VERANDA Ikke tillatt

Vennligst kontakt oss dersom underlaget ikke er tatt med i denne listen.
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•Med et fuktinnhold i undergulvet < 4,5 % må mørtelen oppfylle spesifikasjonene for klasse P3.
•På undergulv med fuktinnhold > 7 % anbefaler vi at det brukes en behandling mot stigende damp før du påfører avrettingsmasse.
•Lokalisert nivellering: harpiksbasert mørtel (med NF-merke for betongreparasjonsprodukter) kan brukes på isolerte felt som ikke oppfyller 

kravene til planhet og overflatefinish.
•Behandling av sprekker: sprekker behandles før man påfører utbedringsmasse dersom ujevnheten er > 1 mm eller det er en spalte på > 1 mm.
•Fugebehandling: 
- Sammentrekkingsskjøter: skjøter behandles før man påfører utbedringsmasse dersom ujevnheten er > 1 mm eller det er en spalte på > 5 mm.
- Byggeskjøter: tilsvarende som for sprekker, samme behandling. 

3. MONTERING

  3.1. VILKÅR FOR LEGGING
Plankene/flisene må lagres i rommet der de skal legges i minst 24 timer før montering.
For å unngå store fargeforskjeller må planker/fliser fra flere esker fra samme serie blandes. 
Romtemperaturen ved montering må være mellom 15 og 25 °C. Utover disse temperaturene 
anbefaler vi at det brukes lim på hele overflaten. For alle områder med karnappvinduer utsatt for 
direkte sollys eller med takvindu er det viktig å vite hvilken maks.temperatur som kan oppnås for å 
kunne velge egnet lim (polyuretan, epoksy, akryl som tåler høye temperaturer osv.).

  3.2. LEGGE GULVBELEGGET
VIKTIG
Leggeretning for fliser: Legges i 90º
Linjene på baksiden av flisene gjør det enklere å finne leggeretningen.

  3.3. MERKING AV AKSENE
Marker startaksene for å legge plankene/flisene basert på 
kravene som illustreres på motsatt side:
• Sentrer en rekke planker/fliser på hovedaksene.
• Kontroller at de tilskårede plankene/flisene rundt kantene 
er større enn en halv planke/flis. 

På steder av klasse E2 skjæres gulvbelegget rundt rommets kanter, og kantmellomrommet fylles med en MS Polymer-fugemasse. Skjøten kan 
dekkes med lister.

BAIN X

BAIN X

BAIN X
N° BAIN X 
N° BAIN X 
N° BAIN X 

24h < 25 °C> 15 °C

20 °C

min. 1/2

min. 1/2

1/2

•  3.4. BEHANDLING AV EKSPANSJONSMELLOMROM I YTTERKANTER

På steder av klasse E1 skjæres gulvbelegget rundt rommets kanter. Kantmellomrommet kan dekkes med trelister (naturlig, må lakkes eller 
males) eller plastlister.   
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MERK: Monteringsmetoden avhenger av overflaten som skal dekkes:
-  < 30 m2: løstliggende
I dette tilfellet må underlaget være helt flatt
-  > 30 m2 lagt med permanent lim

Andre typer montering kan kreve at plankene/flisene skjæres, og at man gjenskaper avfaset effekter.
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   2.2. FORBEREDENDE ARBEID PÅ NYTT ELLER RENOVERT BETONGUNDERGULV
Undergulvet skal være utført omhyggelig for å fjerne eventuell tilsmussing, betongvelling, herdeprodukter eller andre fremmedlegemer. Hvis 
undergulvet ikke tilfredsstiller kravene, må undergulvet utbedres:

[311] INSTALLATION GUIDELINES: LOOSELAY CREATION 55

LEGGES I 90º

1/2

1/2 1/2



Legg ett strøk av ett av de nevnte produktene, ved hjelp av: en fin serratert spatel med dekning på 150 g/m2, type A4
(TKB-spesifikasjon)
Bytt spatel ved behov for å sikre god dekning. Det er viktig at limet påføres ved hjelp av en hakkete spatel

  3.5 LIM

Kontakt oss for andre limtyper. 

PÅFØRING AV LIM MED SPATEL.

Anbefalinger for påføring:
• Lim må ikke påføres på et større område enn man rekker å legge gulv på i arbeidstiden
• Overhold ventetiden, som avhenger av temperaturen, fuktighetsnivået, underlagets porøsitet og mengden påført lim
• Vent til limlaget er gjennomsiktig før du legger flisene 

PÅFØRING AV LIM MED RULL

Påføring av lim ved hjelp av en rull eller gulv med hevet tilgang krever spesiell forsiktighet for å sikre nødvendig 
mengde (100 til 150 g/m2).
Vi anbefaler å bruke en skumrull

LIM

  3.6. LEGGE FLISENE
•Når ventetiden for limet er over, legges den første flisen der aksene møtes.
•Legg de neste flisene i «trappetrinnmønster». (Se diagram på motsatt side)
•Fjern overflødige flekker av ferskt lim ved hjelp av en fuktig klut mens du arbeider. 

22 25

24 27 29 30

22 25

28

21

23 26

24 27 29 30

15

12471116

3581217

6913...

1014

15 20

1 2 4 7 11 16

3 5 8 12 17 21

6 9 13 18

10 14 19

15 20

2 4 7 11 16

3 5 8 12 17

6 9 13 18

10 14 19

1

23 26 28

LEGES I 90°

4

GULV I BYGNINGER

[311] RETNINGSLINJER FOR MONTERING: LOOSELAY CREATION 55

PRODUSENT SIKA-CEGECOL BOSTIK HB FULLER

PRIMER Ja Ja Ja

LIM CG 100 DPA ADESI-TECH TECTM 542

DEKNING A4 spatel (TKB Standard) eller rull 
100 / 150 gr/m2

A4 spatel (TKB Standard) eller rull 
100 / 150 gr/m2

A4 spatel (TKB Standard) eller rull 
100 / 150 gr/m2

Permanent adhesive



  3.8. LEGGE PLANKER
•Del gulvet i to deler, med en retningslinje med rette vinkler til rommets hoveddør.
•Plasser den første planken, og fortsett deretter basert på retningslinjene (se diagrammet).
•Den første flisen i den neste stripen skal forskyves sideveis med en tredjedel av lengden for å sikre at skjøtene gjentas for hver tredje stripe. 

Denne løsningen er bedre enn å forskyve med en halv planke.
•Skjøter som gjentas på annenhver stripe, er mindre estetisk tiltalende.
•Jevn ut forsiktig for å sikre maksimal vedheft.

 3.9. UTJEVNING
Utjevning må gjøres i to omganger:
• Manuelt, ved hjelp av en utjevningsblokk mens man arbeider
•Rulle en utjevningsrull over hele overflaten når monteringen er fullført. 

Trinn 1: manuell utjevning Trinn 2: utjevning med en rull
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  3.7. SKAPPE 
• Plasser flisen som skal kappes, på den siste hele flisen som ble lagt.
• Bruk en hel flis som mal.
• Legg den på flisen som skal kappes, kant i kant med veggen. Ikke la det være mellomrom.
• Merk flisen som skal kappes langs kanten av malen, ved hjelp av en kniv med rett blad.
• Kapp delen av flisen som skal legges, og legg den på plass. 
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4. BEHANDLING AV SPESIALFUNKSJONER

5. FØRSTE GANGS BRUK

6. GULVPLEIE

  4.1. EKSPANSJONSSKJØTER I UNDERGULV

•  4.2. DØRKARMBASER OG SPESIALFUNKSJONER 

Du finner vedlikeholdsanvisninger på www.gerflor.no

• For løs-lagte områder < 30 m2 kan førstegangs bruk gjøres umiddelbart.
• For normal fot-trafikk, 24 timer etter montering.
• Ikke monter beslag eller møbler før det har gått 48 timer etter montering.

•  Sørg for at endedeksler på bord- og stolbein, hjul og lignende er egnet for 
fleksibelt gulvbelegg (PVC).

•  Vi anbefaler deksler uten mønster, og hvor overflaten er i full kontakt med 
gulvbelegget (ingen koniske deksler). Ikke bruk møbler med gummiføtter (de 
kan sette svarte flekker). Bruk egnede møbelknotter.

• Påse at kontorstoler har hjul av type H, som er i samsvar med EN 1 2529.

• Hvis det finnes gulvvarme, må du vente i syv dager før den slås på igjen.

  4.3. OVERGANG TIL TILSTØTENDE ROM
For å binde sammen to rom med planker/fliser anbefaler GERFLOR at man bruker en terskelprofil med skjulte fester som dekker kantene som 
ble liggende åpent da gulvet ble lagt. Terskelen kan være av tre eller metall. Produsenter som DINAC og ROMUS tilbyr forskjellige terskler.

Til kutting rundt dørkarmer og 
vanskelig tilgjengelige steder
Gjæringssaks
Ref.:
Romus: 93415
Janser: 237, 530, 000

Til kutting rundt dørkarmer og 
vanskelig tilgjengelige steder
Stor gripesaks
Ref.:
Janser: 262, 284, 000

24h 48h

> 30 kg/cm 2

> 175 psi

gerflor.com
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•Skjøter uten høydeforskjell: ROMUS profil CJ 20-5 eller tilsvarende kan være egnet.

•Skjøter med overlapp-profil: Profilen monteres på gulvbelegger og festes bare på den ene siden. 




