
Monteringsanvisning 

Bruksområder

o Innendørs
o Rom med begrenset bruksnivå
o Romtemperatur før, under og etter påføring er 20° - 22°C
o Rom/gulv er ikke utsatt for høye temperaturer/varme

o Rom uten ovn / peis
o Ikke egnet for vinterhage
o Ikke egnet for gulv med undervarme
o Ikke egnet for rom med store vinduer med mye sol og dagslys. 

o Ikke egnet rom med høy fuktighet

Underlag

Underlaget skal være fritt for smuss, støv, smuss, fett, olje, gammelt lim og voks. Ujevnheter på mer 
enn 0,5 mm, flisfuger bredere enn 3 mm, samt eventuelle sprekker eller hull må fylles.

Egnet underlag : 

o Avrettingsmasse
o Polert betong
o Glatt, fugeløst tregulv (Forsiktig: bør avfettes og nøytraliseres med vann)
o Keramiske fliser (Obs: de keramiske flisene skal ha en jevn overflate og fugebredden skal ikke 

være bredere enn 3 mm)

Uegnet underlag

o Flytende gulv (laminat, klikkvinyl, parkett,sponplate)
o Linoleum
o Glatte tepper



Før legging 

Påse at alle eskene har samme batchnr. på baksiden av 
kartongen etter kjøp
Linjal/ Målebånd, blyant, Tapetknic
48 timer i det aktuelle rommet
Romtemperatur på 20°C - 22°C

o Sjekkpunkt:

o Verktøy
o Akklimatisering:
o Temperatur:

o Fyll eventuelle ujevnheter (>0,5 mm), hull, sprekker, flisfuger (>3 mm)
o Fjern smuss, støv, skitt, fett, olje, gammelt lim og voks
o Valgfritt: bruk grunning eller dobbeltsidig tape for bedre vedheft

Klargjøring av underlaget 

o Benytt en kost eller støvsuger for å fjerne eventuelle støv og smuss på underlaget, fjern så papiret på
baksiden

o Legg den første flisen på underlaget
o Trykk flisen godt på midten, deretter i kantene til underlaget. Valgfritt: Bruk en ubrukt malerull for en fastere

pressing
o Påfør de neste flisene kant i kant uten mellomrom mellom flisene
o Tilpass flisene slik at de passer i kantene ved å bruke en tapetkniv

Rengjøring 

o Vent 5 dager før du rengjør flisene etter montering
o Fukttørk flisene eller bruk en kost
o Unngå fuktighet under denne prosessen.

Fjerne flisene fra underlaget

o Løft opp flisene med en tapetkniv eller en skrape
o Fjern flisene forsiktig
o Hvis det er vanskelig å løfte opp flisene, kan du varme dem opp med en hårføner
o Limrester kan fjernes med en skrape, neglelakkfjerner eller vann kombinert med lett vaskemiddel

Vær oppmerksom på grunn av materialets beskaffenhet er det uunngåelig at klebekraften og 
dimensjonsstabiliteten etter en tid vil reduseres (hovedsakelig på grunn av solstråling og 
temperatursvingninger).

Montering 




