GULV I BYGNINGER
[407 A] GERFLOR ACOUSTIC 15 DB
Denne monteringsanvisningen er knyttet til dokument [407] MONTERINGSANVISNINGER: CREATION CLIC SYSTEM 55 OG 70 og VIRTUO 55 CLIC

BESKRIVELSE: Hvitt til lysegrønt non-woven polyesterunderlag med 0,93 mm tykkelse.
Fiber- eller filtside = Mot undergulvet
Blank, ikke-glatt side = Mot Clic-produktet

1. BRUKSOMRÅDER
Alle private og kommersielle bruksområder (gulv med lave, middels høye og høye støynivåer fra fottrinn, i samsvar med
CEN 23-31, 33-42 og 34-43).
Maskiner (traller, jekketraller, gaffeltrucker og lignende) må ikke brukes på Gerflor CLIC-produkter
som er lagt på Gerflor Acoustic 15 dB-underlag.

1.1. FORHOLD FOR Å BRUKE GERFLOR CLIC-PRODUKTER MED UNDERLAG.
Underlaget er utformet for bruk sammen med GERFLOR CLIC-produkter (CREATION 55 CLIC SYSTEM, CREATION 70 CLIC SYSTEM og
VIRTUO 55 CLIC) på steder hvor temperaturen er mellom 15 og 25 °C.
Akseptabelt temperaturområde etter montering: 10 til 30 °C. Monter et ventilasjonsanlegg (aircondition) eller blokker direkte sollys (gardiner,
markiser og lignende). Hvis temperaturen er høyere eller lavere i dette området, bør du lime hele overflaten.
For gulv som er større enn 150 m², må underlaget limes eller tapes til undergulvet og plankene/flisene må limes eller tapes til underlaget, med
minst 50/75 cm bredde. Ikke bruk lim i ytterkantene av gulvet.
Uansett hva underlaget er laget av, må du ikke legge lengder som overstiger 5 meter uten lim eller tape.
Du finner mer informasjon i 2.2: Feste underlaget.
Bruk lim eller tape på underlaget foran karnappvinduer, under takvinduer eller på steder hvor det er mye sol, samt i snusoner og under
stoler med hjul.

UNDERGULV/SONER

Gamle fliser

ADSKILTE AREALER, SNUSONER ELLER UNDER
STOLER MED HJUL
UNDERLAG PÅ
UNDERGULV
Ekstra bred dobbeltsidig
tape (3)

Gammelt kompakt vinylgulv
Trebasert underlag: Se
definisjonen i
Monteringsanvisning 407 for
Creation Clic System 55 og 70
og Virtuo Clic.
Kapittel 1: Bruksområder.

Betong som ikke er utsatt for
stigende fukt

CLIC PÅ UNDERLAG

Akryllim(1) eller
Ekstra bred dobbeltsidig
tape(3)

Akryllim(1) eller
Ekstra bred dobbeltsidig
tape(4)

STEDER MED MYE SOL, FORAN KARNAPPVINDUER
ELLER UNDER TAKVINDUER
UNDERLAG PÅ
UNDERGULV
Ekstra bred dobbeltsidig
tape(3)

Akryllim(1) eller
Ekstra bred dobbeltsidig
tape(3)

Akryllim(1) eller
Ekstra bred dobbeltsidig
tape(3)

Lim som tåler høye
temperaturer(2)
eller:
Ekstra bred dobbeltsidig
tape(3)

Lim som tåler høye
temperaturer(2)
eller:
Ekstra bred dobbeltsidig
tape(4)

CLIC PÅ UNDERLAG

Lim som tåler høye
temperaturer(2)
eller:
Ekstra bred dobbeltsidig
tape(3)

Lim som tåler høye
temperaturer(2)
eller:
Ekstra bred dobbeltsidig
tape(4)

(1) Legg gulvet i egnet lim. Bruk en fintannet spatel (type A2 i TKB-standarden). Dekning: Ca. 300/350 g/m². Bruk sparkel for god dekning.
(2) Legg gulvet med lim som tåler høye temperaturer. Bruk en fintannet spatel (type A2 i TKB-standarden). Dekning: Ca. 300/350
g/m². Bytt sparkel så ofte som nødvendig for å sikre god dekning. For eksempel POWER ELASTIC fra BOSTIK.
(3) DUOLAY fra D-TACK, tilgjengelig fra Gerflor , ref: 06410001.
(4) EXTRA-LAY fra D-TACK + D-TACK REMOVE PRIMER, ikke tilgjengelig fra Gerflor.
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VIKTIG: Informasjonen i dette dokumentet gjelder fra: 01/06/2016 og kan endres uten forvarsel. På grunn av løpende tekniske forbedringer bør våre kunder få bekreftet av
oss at dette dokumentet fortsatt er gjeldende før eventuelt arbeid påbegynnes.

GULV I BYGNINGER
[407 A] GERFLOR ACOUSTIC 15 DB
1.2. KLARGJØRE UNDERGULVET
Underlaget Gerflor Acoustic 15 db kan legges på undergulvene som vises nedenfor, så lenge de detaljerte forutsetningene er oppfylt.
1.2.1. Krav til nytt eller renovert undergulv
Gulvet må legges på et flatt, rent, helt, tørt og hardt undergulv.
Gulvets planhetstoleranse må være mindre enn 5 mm når det måles med 2 m rettholt (3 mm med 2 m rettholt for flytende
anhydritt- og sementavrettingsmasse), uten ujevne områder.
A) OVERFLATE SOM INNEHOLDER VANN:
Fuktigheten må være lavere enn 4,5 % for betongunderlag med effektiv dampsperre eller 0,5 % for flytende anhydritt- og
sementavrettingsmasse CCM (Control Carbide Moisture). Med ASTM F2170-11 må være 3 lbs / 75 % relativ luftfuktighet for
betongplate og anhydritt med dampsperre.
B) FLISER.
Undergulvet skal ikke ha ujevnheter, og skjøtene må ikke være dypere/brede enn 1/4 mm. Hvis de er det, må de sparkles.
C) TREBASERT UNDERLAG:
Se tabellen i monteringsanvisningene for CREATION 55 CLIC SYSTEM, CREATION 70 CLIC SYSTEM eller VIRTUO 55 CLIC,
kapittel 1: Bruksområder.
D) VINYLFLISER OG KOMPAKTE BELEGG.
Hvis kravene til undergulvet er oppfylt og mer enn 90 % av rommets overflate er i god stand, fjerner man ødelagte fliser og
sparkler med avrettingsmasse. I motsatt tilfelle må hele gulvet tas opp og undergulvet klargjøres fra bunnen av.
E) GULVVARME:
Gulvvarme som sirkulerer varmt vann som ikke overstiger 28 °C: Mulig. Det anbefales å bruke lim for å bevare gulvvarmens
termiske egenskaper.
Elektrisk gullvarme: Reglene forutsetter ≤ 0,15 m² x ° Kelvin / Watt: Må limes.
Reversibel vannbåren gulvvarme med lav temperatur: Mulig. Det anbefales å bruke lim for å bevare gulvvarmens termiske
egenskaper.

2. MONTERING AV UNDERLAGET
2.1. LEGGING
• Ruller med underlag må oppbevares der de skal brukes i minst 24 timer før de legges med planker eller fliser (minimumstemperatur 20 °C).
• Romtemperaturen ved installasjon må være mellom 15 og 25 °C.
• Rull ut underlaget med fiber- eller filtsiden ned mot gulvet, i samme retning som plankene.
• Underlaget må legges mot veggen med hovedvinduet eller i lengderetningen.
• Plasser underlaget kant mot kant.
• Kutt underlaget langs veggene eller eksisterende gulvlister.

2.2. FESTE UNDERLAGET
2.2.2. Monter Gerflor Clic-produkter på underlaget:

2.2.1. Legge underlaget
Del opp rommet slik at ingen flater er
lengre enn 5 meter uten lim eller tape.
Legg lim eller tape i minst 50 cm bredde.
Trekk underlaget forsiktig for hånd når du
legger Gerflor Clic-produkter for å
forhindre at det bretter seg under flisene
eller plankene.
Denne metoden forhindrer at planker
kryper (beveger seg).

Påfør lim eller tape på underlaget over
området som allerede er limt
Montere Gerflor Clic-produkter (se
monteringsanvisninger 407 for
Creation Clic System 55 og 70 og
Virtuo 55 Clic)

Bruk lim eller tape under endeskjøter
Tape: Fest ruller av underlag til hverandre
ved hjelp av fin, enkeltsidig tape på toppen
(minimumsbredde 75 mm).
Fliser eller planker bør legges i samme retning som
underlaget.
Sørg for at skjøter i planker/fliser ikke havner direkte over skjøter
i underlaget.
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