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1. FORBEREDELSE

TRANSPORT OG OPPBEVARING
Transporter gulvet på en forsvarlig måte. Pakkene må stables horisontalt. 

Det er viktig at gulvet oppbevares ved romtemperatur (18–25°C) i minst 48 timer før installasjon. 
Denne temperaturen bør opprettholdes under installasjonen og i minst 24 timer etter installasjonen.

Oppbevaring: Pure Click må oppbevares innendørs.

VERKTØY
Stanleykniv, sag eller kapputstyr, blyant, vinkel, målebånd og avstandskiler.

UNDERGULV  
Grundig forberedelse av undergulvet er avgjørende for et godt resultat. Ruhet eller ujevnhet 
i undergulvet kan forårsake unormal slitasje ved toppunktene eller nedpress/hakk ved 
lavpunktene.

Undergulvet må være rent, flatt, tørt og stabilt. Fjern alle spor etter sparkel, maling, lim, olje 
og fett. Fjern gulvdekke i tekstil (f.eks. vegg-til-vegg tepper, nålefilt osv.). Fjern urenheter 
(inkludert spisse gjenstander) og støvsug.

Pure Click kan installeres oppå betong, fliser, treverk, samt de fleste andre undergulv med 
hard overflate.

Selv om Pure Click ikke er fuktsensitivt, må undergulvet kontrolleres for fuktproblemer. Hvis 
det konstateres fukt, må denne først fjernes/isoleres før installasjon. Vi anbefaler fuktsperre 
(PE-folie, tykkelse 0,2 mm) på undergulv i betong. Fuktighet kan føre til dannelse av mugg eller 
sopp.

Se til at undergulvet er jevnt, med en maksimal høydeforskjell på 3 mm pr. m og 2 mm pr. 20 cm. 
Dersom det indikerte avviket overstiges, bør undergulvet jevnes ut med egnet fyllmasse eller 
et utjevningsprodukt. Sjekk også om det er nødvendig å bruke et tetningsprodukt. 

Hvis du tviler på kvaliteten av undergulvet eller hvis du ikke vet om det egner seg til installasjon 
av Pure Click, skal du ta kontakt med din forhandler som gjerne hjelper deg.

PURE INSTALLASJONSHÅNDBOK

Pure Click 40 egner seg til boliger.
Pure Click 55 egner seg både til boliger og offentlige miljøer, som f.eks. butikker, hotellrom ol. 
Vi anbefaler at du leser og følger installasjonsinstruksene nedenfor for å oppnå et perfekt resultat.
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Gulvvarme

Pure Click er kompatibelt med gulvvarme, forutsatt at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 
27 °C.

Slå av gulvvarmen 24 timer før installasjon og også mens installasjonen pågår. Etter 24 timers 
akklimatisering kan gulvvarmen økes gradvis med 5 °C pr. dag, inntil gulvets overflatetemperatur 
er  maks. 27 °C.

I tilfelle  elektrisk gulvvarme anbefaler vi at du ikke overskrider 60 W/m².

Merk  at konstruksjonen (overflaten) til gulvvarmesystem må være hard før Pure Click kan 
installeres. I mange tilfeller må det legges en trykkfordelende plate.

Forberedelser for undergulv av betong/lettbetong

La ny betong tørke. Fuktinnholdet på undergulvet må være mindre enn 75 % RH ved min. 20°C. 
Maks. 3 % CM hvis du bruker sement og 0,5 % ved bruk av anhydritt. Registrer og oppbevar alltid 
måleresultatene for fuktinnhold.

Reparer eventuelle ujevnheter og skader på overflaten med et egnet reparasjonsmiddel og 
kontroller om det er nødvendig å bruke primer eller et tetningsprodukt. Støvsug deretter 
undergulvet for å fjerne alle urenheter.

Forberedelser for undergulv av fliser

Kontroller undergulvet for fuktproblemer.

Det er ikke nødvendig å fylle fugene i et undergulv med keramiske fliser med 
skjøter hvis de ikke er bredere enn 6 mm.

Sett aldri skjøtene der to planker klikkes sammen parallelt oppå de eksisterende 
skjøtene i det gamle flisundergulvet. 

Vi anbefaler bruk av underlaget DreamTec+ for å gi ekstra lydisolering og for å 
jevne ut eventuelle uregelmessigheter i overflaten.

Forberedelser for undergulv av tre

Kontroller gulvet for fuktproblem og skadedyrsangrep. 

Forsikre deg om at undergulvet er jevnt, og fest eventuelle løse konstruksjoner. 

UNDERLAG  
Vi anbefaler å bruke BerryAllocs underlag for klikkvinyl (DreamTec +) for å dempe trinn- og romlyd.

I fuktbelastede arealer (f.eks. entré, WC) anbefaler vi at du installerer en fuktsperre dersom  
undergulvet ditt ikke er vannfast (f.eks. trebjelkelag).
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2. FORHOLDSREGLER
 

Pure Click egner seg ikke til utendørs bruk, i uterom (hagestue, innglasset veranda/balkong) 
solarier eller saunaer.

Unngå langvarig eksponering for direkte sollys. Ekstremt sollys, varme og høye temperaturer kan 
gi skader.

Kontroller alle plankene for synlige skader. Gjør dette under optimale lysforhold, både før og under 
installasjon. Planker med skader må ikke brukes.

Bland planker fra forskjellige pakker for å minimere nyanseforskjeller. Dette vil gjøre at gulvet ser 
mer naturlig ut.

Fliseversjon: Bruk bare samme batchnummer for hver installasjon. Oppbevar alltid batchnummeret 
(trykt på pakken) sammen med din bestillingsblankett/faktura.

3. INSTALLASJON
  

Pure Click bør installeres flytende, dvs. at gulvet må kunne bevege seg i alle retninger, med tilstrekkelig avstand til vegger eller 
andre faste punkter, dvs. at gulvet må ikke skrus eller spikres til undergulvet.

Installasjonen av gulvet må være den siste oppgaven som skal utføres på arbeidsplassen. Kjøkkeninnredning, peisovn osv. må 
ikke settes oppå gulvet.

Mål rommet nøyaktig for å oppnå en balansert installasjon. Ved å gjøre dette vil du kunne fastslå om den første raden må kuttes. 
Den første og siste raden bør ikke være mindre enn 5 cm brede. Dersom den første raden av gulvplank ikke trenger å kuttes i 
bredden, vil det uansett være nødvendig å fjerne låsetappene på den siden som er vendt mot veggen.

Det er viktig at det er en avstand på min. 8 mm rundt hele gulvflaten, samt rundt søyler, rør, dørterskler, osv.
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Maks. anbefalt installasjonsareal er 20 x 20 m. En ekspansjonsprofil må brukes i døråpninger/
overgang mellom rom og/eller dersom gulvarealet er lengre/bredere enn 20 m.

Ikke bruk hammer for å koble sammen plankene. Kutt plankene med en 
stanleykniv og med dekorsiden vendt oppover.

PLANKER

Sørg alltid for at skjøtene på kortendene  forskyves minst 30 cm (= 3 klikkelementer) når du starter på neste rad. Bruk reststykket 
fra forrige rad som det første stykket i neste rad, forutsatt at dette stykket er på minst 30 cm. For å finne en forbindelse med 
klikkelementene i forrige rad, kan det være nødvendig å kutte av en del av reststykket.

Pure Click-planker kan legges i forskjellige mønstre.

FLISER

Sørg alltid for at skjøtene på kortendene  forskyves minst 20 cm (= 2 klikkelementer) når du starter på neste rad. Bruk reststykket 
fra forrige rad som det første stykket i neste rad, forutsatt at dette stykket er på minst 20 cm. For å finne en forbindelse med 
klikkelementene i forrige rad, kan det være nødvendig å kutte av en del av reststykket. 
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Klikkelementene i den nye raden må posisjoneres nøyaktig midt 
imellom to klikkelement i forrige rad.

Fra og med andre rad må den korte siden alltid forbindes før den 
lange siden.

For å installere siste rad legges en løs planke nøyaktig oppå den 
sist lagte planken. Sett en annen planke opp ned mot veggen 
(med avstanden 4 mm mellom klikkelement og vegg), og marker 
bredden på den underliggende plankens overflate. Kutt den 
markerte planken i korrekt størrelse og legg den på plass. 

Denne metoden må gjentas for hver planke til siste rad er ferdig.

Dersom du er nødt å sage i en dørkarm, settes en planke snudd 
opp-ned mot karmen for korrekt høyde og som sageunderlag.  
Sag karmen og skyv etterpå planken inn under karmen.

4. AVSLUTNING

Bruk Pure Click-tilbehør for å oppnå et perfekt resultat.

Fest aldri gulvlister til selve gulvet, verken med lim eller silikon. 

5. VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler å ta vare på et par planker til evt. fremtidige reparasjoner.

DØRMATTER
For å holde gulvet i god stand er det viktig å legge dørmatter uten gummibakside ved alle inngangene. 
På den måten unngår du at det kommer skitt eller grus på gulvet. Dørmatter vil fange opp slipende 
partikler fra sko og redusere skade. Ikke bruk matter med gummibakside, da langvarig kontakt 
med gummi kan medføre flekker som ikke lar seg fjerne.
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Type ‘w’softwheel felt pads

Kontorstoler med hjul, møbler, treningsutstyr 
osv. må utstyres med gummifri beskyttelse for å 
unngå permanente skader på gulvet. Bruk myke 
beskyttende møbelknotter i filt under møbler og 
stolben.

RENGJØRING
Første rengjøring

Fjern først alle urenheter og støv fra gulvet med en kost eller støvsuger.

Vask deretter med vann og nøytralt, egnet rengjøringsmiddel minst to ganger,  helt til vannet 
forblir rent. Vi anbefaler

på det sterkeste å bruke BERRYALLOC rengjøringsmidler for vinylplank. Andre rengjøringsprodukter 
kan inneholde midler som skader elastiske gulvflater. Overflatebehandlingen gjør at spesifikk 
behandling etter installasjon ikke er påkrevd.

Instrukser for regelmessig rengjøring 

Støvsug eller bruk våtmopp. Bruk ved behov en blanding av rent vann og mildt rengjøringsmiddel 
eller gulvrens til husholdningsbruk. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke BERRYALLOC 
rengjøringsmidler for vinylplank siden andre produkter kan skade gulvets overflate. La det aldri 
ligge igjen vanndammer på gulvet. Skyll grundig og tørk opp vannrester.
NB: Gulvet kan føles glattere når det er vått. Flekker, merker og søl bør tørkes opp så raskt som mulig.
Ikke bruk  løsemidler som inneholder klor. Bruk aldri voks, lakkforsegling eller såpe.
Bruk aldri vedlikeholdsprodukter som inneholder voks eller olje.

6.  GARANTIINFORMASJON OG -VILKÅR

Garanti for første bruker:

Pure Click-plankene garanteres under normale bruksforhold mot produksjonsfeil fra datoen da de ble solgt til den opprinnelige 
kjøperen. 

Denne garantien dekker alle unormale forringelser av dette produktet, forutsatt at Pure Click-plankene installeres og vedlikeholdes 
i overensstemmelse med de ovennevnte instruksjonene. Denne garantien dekker utskifting av Pure Click-planker som betraktes 
som mangelfulle med lignende eller tilsvarende Pure Click-planker fra produktlinjen som er tilgjengelig på klagetidspunktet. 
Denne garantien omfatter ikke under noen omstendigheter en  tilbakebetaling eller godtgjørelse for utgifter til fjerning eller 
installasjon.

Denne garantien dekker ikke:

• Normal slitasje

• Mekaniske skader eller andre endringer forårsaket av bruk som ikke er i overensstemmelse med BerryAllocs installasjonsinstrukser

• Ulykker, misbruk eller feil bruk

• Skade forårsaket av feilaktige rengjøringsmetoder eller uegnede rengjøringsmidler

• Skade forårsaket av tunge stoler eller møbler: det anbefales å bruke møbelknotter av filt under stoler og møbler for å redusere 
risikoen for riper og merker på gulvet

• Skade forårsaket av sand eller grus: det anbefales å bruke dørmatter på inn- og utsiden av alle inngangsdører for å unngå at grus 
eller sand beveges rundt på gulvet

• Ripeskader

• Installasjon av andre mønstre enn de som er beskrevet under avsnittet “Installasjon”
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Hvis du oppdager en mangel, skal du ta kontakt med  forhandleren din innen 2 uker og ta med den opprinnelige kjøpskvitteringen.

For mer informasjon: www.berryalloc.com

7. JURIDISK INFORMASJON

Dette dokumentet inneholder de generelle installasjonsinstruksene, som er basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen. For 
å oppnå det beste resultatet og garantigyldighet er det viktig at disse instruksene følges nøye. 
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