
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. FØR LEGGING

VIKTIG: Informasjonen i dette dokumentet gjelder fra: 01.09.2019 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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LEGGEANVISNING CREATION 30 / 55 / 70 DRY BACK 

Sjekk alltid at du har mottatt riktig belegg i forhold til det du har bestilt, og at det ikke er skadet.
Creation skal akklimatiseres i minimum 24 timer før legging. Påse at rommet og undergulvet har høy nok 
temperatur helst 20 ˚C (min. 15˚C) under utførelsen og til limet har herdet. Kontroller også at undergulvet er 
tørt, plant, rent og formstabilt slik at senere skader ikke kan oppstå. Undergulvet skal ikke ha fargestoffer 
eller forurensninger som senere kan skape misfarging. Det anbefales ikke å legge belegg med ulikt 
produksjonsnummer i samme rom. Det er håndverkers ansvar å sjekke dette før legging.
Ved skade, ta kontakt med forhandler eller leverandøren før eventuell legging. 
Gamle gulvbelegg bør fjernes. Creation skal ikke utsettes for høyere temperaturer enn 28˚.
Fukt: Påse at undergulvet fuktinnhold ikke overstiger kravene i NS 3420 maks 85% RF på betong.

2. IKKE FORMSTABILE UNDERLAG

Ikke formstabile underlag som spon eller huntonitt vil kunne utvide seg i den fuktige årstiden og 
tilsvarende krympe i vinterhalvåret. Dette vil kunne bidra til topping eller åpning i skjøten og er av den 
grunn ikke egnet som underlag for LVT.

3. LEGGING AV FLISER OG STAVER

For legging av fliser og staver skal retningslinjer i NS 3420-T følges. Legging utføres i henhold til 
beskrivelsen, enten i rutemønster eller forbant. Flisene skal legges ut fra rommet midtlinjer, ta også 
hensyn til avslutning av belegget mot åpninger og faste bygningsdeler. Hvis flisen blir mindre enn en 
halv flis inn mot vegg forflyttes senterlinjen en halv flisbredde (dette for å få mer enn 1/2 flis inn mot 
vegg). Bruk en krittsnor i forbindelse med leggingen for å sikre snorrette skjøter. 
Start leggingen sentrisk i rommet. Sørg for god oversmitting av lim til flis og vals godt over gulvet etter 
leggingen, og før limet blir for tørt. Følg lim produsenten sine anvisninger vedrørende valg av lim, 
åpningstid og mengde lim pr. m2. Belegget skal ikke utsettes for varmt vann eller tyngre belastninger 
før limet er herdet. 

4. DEKKING

Hvis det skal arbeides på ferdig lagt gulv eller der andre arbeider skal utføres slik at skader kan 
oppstå, bør gulvet dekkes med egnet materiale.




