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PMO 
[304] 

Alt gulvbelegg skal besiktiges for og avdekke eventuelt synlige feil eller mangler før legging. 
Hvis det er synlige feil skal materialet ikke legges før dette er godkjent av Gerflor. 

GENERELT 
Gulvbelegget skal installeres av en udannet gulvlegger og i henholdt til rettningslinjer i NS 3420 da produktet stiller høye 
krav til forutsettninger og håndtering. Den relative fukten i luften og underlaget påvirker materialet og derfor er det viktig man 
aklimatiserer materialet og er nøye med temperatur og fukt. 

NOTE 1 : Oksydasjonsgulning forekommer på linoleum og er en naturlig del av tørke/herdeprosessen. Gulfargen 
forsvinner etter en tid når gulvet blir eksponert for kunstig lys, eller sollys.  

1. UNDERLAG
Godkjente undergulv for LINOLEUM, LINOLEUM Acoustic og AcousticPlus: 

• Undergulv i nye prosjekter

Underlaget skal være rent, trykkfast og jevnt. Ujevnheter skal 
slipes eller sparkles. Farge, olje eller andre forurensninger skal 
fjernes da dette kan skade eller misfarge gulvet. Det anbefales 
at alle betongunderlag sparkles med egnet masse. 

Den relative fukten i betongen skal aldrig være høyere en 90% 
RF for kompakt linoleum og linoleum Acoustic, og 85% RF for 
Linoleum AcosticPlus. 

• Undergulv i renoveringsprosjekter

Det anbefales alltid å fjerne tidligere belegg og at linoleum 
monteres på et sugende underlag. 

2. MATERIAL
Anvisningen gjelder for: Uni Walton, Linodur, Marmorette, Colorette, Granette, Linoleum Acoustic and Linoleum AcousticPlus. 
Produksjonsvariasjon kan forekomme mellom ulike batcher. Det er viktig og alltid installere belegg med samme batchnr og mest 
mulig i nr.rekkefølge. Linoleum skal legges i samme rettning. 

3. FØRE LEGGING
3.1. LAGRING

Hånter alltid rullene varsomt slik at ingen skader oppstår. Dette 
er ekstra viktig i kalde perioder da materialet blir sprøtt og kan 
sprekke. Lagre rullene stående. Rullene skal aklimatiseres i 
minst 24 timer og til den temperatur de skal monteres i. Tiden 
dette tar er avhengig av tempereturen rullene hadde da de ble 
levert. Grovkapp lengdene dagen før montering og lagre de 
stående med yttersiden ut. 

3.2. TEMPERATUR OG FUKTIGHET: 
Ved montering skal material, lim, og underlag og 
luftemperatur være minst 18°C. Dette gjelder 48 t før og 
etter montering. Luftfuktigheten skal være 30-75% RF. Høyere 
eller lavere luftfuktighet vil påvirke materialet og limet, og vil gi 
dårligere vedheft. 

4. LEGGING
Alle rullene er merket med lengde, tykkelse, bredde, batch og rullnr. 
Monter aldri ruller med ulike batcher i samme rom. 
Bredden skal monteres i lysrettningen. 

VIKTIG :Informasjonen i leggeanvisningen gjelder fra 01/10/2020, men kan endres uten foregående varsel. 
1 Kontroller vår hjemmside gerflor.no. for å sikre at du har siste versjon.  
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Breddene skal kantskjæres 1,5- 2 cm og felles ned i forbindelse med liming.        

Åpning i skjøt for ACOUSTICPLUS skal ikke være bredere en ca, 0,5 mm og  

ikke dypere en ned til juten. For Linoleum med jute bakside kan skjøten ha  

en åpning på ca. 1 mm. Planlegg skjøtene så de ikke kommer på de mest  

belastede områder som i gangbaner og under rullende stoler. 

ADVARSEL 
• Påse at skjøtene er skåret rett og med like stor åpning.

5. LIMING
5.1. FOR UNI-WALTON, LINODUR, MARMORETTE,
COLORETTE, GRANETTE og for LINOLUM ACOUSTIC med
jute bakside skal man benytte et lim beregnet for
Linoleum.

• Utrullede bredder skal limes samme dag.
• Lim en bredde av gangen og brett tilbake halve bredden.
• Benytt limsparkel beregnet for linoleum (350-400g/m2.

OBS: Kontroler løpende at du bruker riktig limmengde.
• Tørk bort eventuelt limsøl med fuktig klut, og før limet tørker.

VIKTIG: 
Følg alltid limprodusentens anvisning. Linoleum skal våtlimes 
for å gi god vedheft. 

5.2. FOR LINOLEUM ACOUSTICPLUS SKAL MAN BENYTTE 
ET LIM LIM FOR PVC BELEGG. 

• Utrullede bredder skal limes samme dag. 
• Lim en bredde av gangen og brett tilbake halve bredden.
• Benytt limsparkel beregnet for linoleum (350-400g/m2.

OBS: Kontroler løpende at du bruker riktig limmengde.
• Tørk bort eventuelt limsøl med fuktig klut, og før limet tørker.

VIKTIG: 
Følg alltid limprodusentens anvisning. Linoleum skal våtlimes 
for å gi god vedheft. 

• LINOLUM ACOUSTICPLUS skal alltid limes på sugende 
underlag.

5.3. FOR KORKMENT 

Om det benyttes korkment under kompakt linoleum skal 
denne altid være tynnere eller like tykk som 
linoleumen. 

Linoleum legges tidligst 48 timer etter montering av 
korkment. Benytt lim som er beregnet for linoleum med jute bakside 
og en limmengde på ca. 350 til 400 g/m2. 

OBS: Kontroler løpende at du bruker riktig mengde lim. 
• Tørk bort eventuelt limsøl med fuktig klut, og før limet tørker.

VIKTIG : 
Følg alltid limprodusentens anvisning. Linoleum skal 
våtlimes for å gi god vedheft. 
. 

6. RISSE
• Vi anbefaler at det benyttes trapperisser og rissestikke.
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6.1. RISSE I LENGDERETTNING AV BREDDEN 

• Trekk bredden i en rett linje fra langveggen før liming.

• La kortenden gå opp på veggene.

• Benytt en rissestikke eller tilsvarende for og tilpasse til veggen.

• Benytt kniv med krokblad for og skjære i risset.

6.2. RISSE KORTENDENE 

Når man skyver tilbake breddene i limet kommer lange bredder til å krympe noen mm. 

For å redusere synlige endeskjøter skal kortendene skjæres som følger: 
• Stopp liming ca..  1,5  lm fra veggen.

• Lim ned og stryk til belegget frem til dette punktet.

• Tegn en referanselinje på gulvet og belegget (bilde 1).

• Legg er rullkjerne under den ulimte bredden og kontroler at forskjyvningen er lik på begge sider av bredde. (bilde 2).

• Still inn rissestikka med tilsvarende avstand som mellom strekene (bilde 3).

• Risse og skjær med kniv med krokblad langs risset (bilde 4).

• Fjern rullkjernen, brett tilbake og lim. Stryk til og gå over til slutt med en gulvvalse .

• På samme måte legges resterende bredder. Stryk til over alle skjøter med linohammer for at breddene skal komme i samme
høyde. Kortendene kan med fordel brettes varsomt tilbake i 90° for å redusere spennet i rullene (baking).

7. FOR BESTE RESULTAT
• Unngå luftbobbler når du legger ned breddene.

• Masere kortendene (baking)  for å redusere rullspeningene og risiko for 
dårlig vedheft. 

• Bruk kork tillstryker før du ruller over med en gulvvalse på 80 kg..

• Langs vegger, terskler og vegger skal man benytte linohammer. I
tillegg skal linohammer benyttes på skjøter.
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8. SOKKLER

- Bare for kompakt linoleum.

10060 Linoleum 

Sokkler høyde: 10 cm 
Sokkler bredde: 6 cm 
Lengde: 250 cm 

Embalasje: Størrelse 2.5 m 

Marker en linje på veggen... … og på gulvet. Påfør lim på veggen/gulvet og på 
baksiden av sokklen. 

 Monter HSLA sokkel. Press hardt til. 

Stryk til med kloss som ikke setter riper. Riss med trapperisser når linoleum legges.        Ferdig sokkel 

Upstand with the floor covering 
equipment 

Aluminium support approx 

R12 
Covering 

Weld seam of the floor 
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9. SVEISING (etter 24 timer)
Sveising (eller bruk av smeltelimstråd for linoleum) utføres 
som beskrevet under: 

9.1. FRESING/SPORSKJÆRING 
Når man skjærer eller freser plass til sveisetråden vil en størst 
mulig kontakt mellom sveisetråd og belegg gi best bruddstyrke. 
Dette kan skje manuelt eller med elektrisk fres.  

• Fresebladet skal være 3,3 til 3,5 mm tykt.

Fres aldrig dypere en ned til juten. (2,5 mm)

9.2. SVEISEAUTOMAT 

Sveisingen utføres med LEISTER UNIVERSAL eller UNIFLOOR 
eller tilsvarende maskin med justerbar hastighet og varme. 
Maskinen skal ha en smal nozzle/munnstykke.     
Temperatur: 400°C opp til 450°C - Hastighet: 2.5 – 
3 m pr minutt. 

Without PVC hidden With Linoleum hidden 

Nozzle  Sporskjæring kan utføres manuelt eller maskinelt. 
Codes: 
ROMUS : 95253 
LEISTER : 103.394 
JANSER : 225 860 300 

9.3. MANUELL SVEISING 

Sveising utføres med sveisemunstykker med 0,9 mm åpning. 
Ref: ROMUS 95027 or JANSER 224 800 007 
Temperatur: 400°C - 450°C    
Hastighet: 2.5 – 3 lm pr minutt 

9.4. TRIMMING 

Tråden skjæres i 2 steg med Mozart 
kniv. (Ref ROMUS: 95130) 

Først når tråden er litt varm. 

Andre gang når sveisetråden er 
kald. 

10. RENGJØRING
Innen gulvet tas i bruk skal gulvet rengjøres i henhold til 
egen renholdsanvisning for linoleum (pH < 9). 

OBS: Ingen bruk før: 
• Ingen persontrafikk før etter 48 timer etter montering.
• Vente 72 timer  før tunge rullende belastninger eller møbler 

settes på plass.

11. BRUK
Ikke bruk gulvet før etter 48 timer. Møbler og tung rullende belastning først etter 72 timer. 

12. BESKYTT GULVET
Dekk alltid til gulvet etter installasjon når legging er utført og gulvet er inspisert. Bruk ikke tett materialer. « Gulning » som kan 
oppstå under tildekkede flater vil forsvinne når gulvet blir eksponert for lys.  

• Vi anbefaler flate  beskyttelsse uten mønster for stoler og innredning, og de må være tilpasset gulvet. 
Tenk på størrelsen på kontaktflaten for mest mulig trykkfordeling.

• Ikke bruk gummi som beskyttelse under innredning.

• Hjul for kontorstoler skal være type W i henhold til EN 12529

Gulvvarmen skal ikke settes på før tidligst etter 7 dager.

13. REPARASJON
Mindre reparasjoner og innfellinger kan bli synlig når det gjelder farge, mønster og glans. 
Vurder eventuelle utbedring i forhold til fremtidig utseende. 

VIKTIG :Informasjonen i leggeanvisningen gjelder fra 01/10/2020, men kan endres uten foregående varsel. 
Kontroller vår hjemmside gerflor.no. for å sikre at du har siste versjon.  


