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LEGGEVEILEDNING 

Forberedelser

optimum glue

Vinylgulv må alltid lagres og transporteres med omhu for å forhindre 
vridning. Eskene skal lagres og transporteres på flatt underlag i ryddige 
stabler. Eskene må aldri oppbevares stående, i fuktige, støvfulle rom 
eller på steder med ekstreme temperaturer. Livyn-vinylgulvet må 
akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18-30°C i en 
periode på minst 48 timer før montering. Temperaturen må opprettholdes 
før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført.  
Typen undergulv, dets kvalitet og klargjøring har stor innflytelse på det 
endelige monteringsresultatet. Hvis undergulvet ikke egner seg for 
montering av vinylgulv, må det tas nødvendige tiltak. Kontakt vinylgulv-
forhandleren, som hjelper deg mer enn gjerne. Vær oppmerksom på at 
ujevnheter i undergulvet kan gi merker i vinylgulvet.

Vi anbefaler å bestille alle paneler for samme kommersielle gulvprosjekt 
samtidig.

Fjern først eventuelt eksisterende gulvbelegg. Det må ikke være noen 
tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Sørg for at undergulvet 
er plant og spikre/skru fast eventuelle løse eller flytende deler. Smør 
på sparkel eller grunning for å få perfekt jevn og porøs klargjøring 
av undergulvet. Undergulvet må være porøst for at det skal bli sterk 
fastklebing mellom limet og undergulvet.

Hvis monteringen er på et undergulv av tre, må fuktighetsgraden i 
treverket ikke være høyere enn 10 %. Videre må det være helt tørt under 
undergulvet av tre. Hvis det er tomrom under plankegulvet, må det være 
ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig 
ventilasjon (til sammen minst 4 cm² med ventilasjonsåpninger per m² 
gulv). 
 
Det må brukes minst 6 mm med finer til å dekke gulvbordene. Ikke glem 
å fjerne eventuelle hindringer. Spikring bør gjøres med riglede spikre i 
ruteformat, med 75 mm rundt omkretsen og 150 mm i midten.
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Max 27°C

>1 mm

>1 mm

LEGGEVEILEDNING 

Forberedelser

optimum glue

Sørg for at undergulvet er helt flatt og jevnt. Enhver ujevnhet på mer enn 1 
mm over en lengde på 20 cm må utjevnes. Det samme gjelder ujevnheter 
på mer enn 2 mm over en lengde på 1 m. Bruk en egnet sparkel og 
kontroller om det er nødvendig med grunning eller porefyller.

Fuktighetsinnholdet i undergulvet må være mindre enn 2,5 % CM 
(betongpuss) eller mindre enn 0,5 % CM (undergulv av anhydritt). Hvis 
gulvet er oppvarmet, må resultatene være henholdsvis 1,5 % CM og 
0,3 % CM. Fuktigheten må alltid måles, og resultatene av målingen må 
registreres og oppbevares.

Gulvvarmesystemer (vann / elektrisitet) som er bygget inn i pussen kan 
brukes med vinylgulv hvis det er mulig å garantere en konstant rom- 
og gulvtemperatur på 18 °C under akklimatiseringen, monteringen og 
48 timer etter montering. Av helsemessige årsaker anbefales ikke en 
overflatetemperatur på over 27 °C. Adskilte rom med og uten gulvvarme 
eller med forskjellige temperaturregulatorer, bør monteres med en 
overgangsprofil. Med hensyn til god planlegging kan du også lese de 
separate veiledningene for oppvarmede gulv på www.pergo.com.
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LEGGEVEILEDNING 

Forberedelser

optimum glue

Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og 
kjemiske stoffer. Skrap av og fjern gamle klebemidler etter behov. Før 
montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. 
Reparer overflatedefekter og sprekker. Avhengig av prosjektet, anbefaler 
vi å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet. 

Bruk av en A2-limskje til å påføre lim sørger for en jevn og korrekt 
fordeling av vinyllime på gulvsålen.

Følgende standardverktøy kreves: måleapparat, vernebriller, hansker og 
en hyssing eller en blyant. I tillegg til standardverktøyet anbefaler vi å 
bruke Pergo-vinylkniven og -monteringsverktøyet.

Bruk av annet tilbehør enn merkevaretilbehør kan forårsake skade på 
vinylgulvet. I så fall vil garantien være ugyldig. Av den grunn anbefaler vi å 
bruke bare varemerket vinyl-tilbehør, som er spesialdesignet og testet for 
bruk med vinylgulv.

Kontroller alle panelene under optimale lysforhold før og under montering. 
Defekte paneler må aldri brukes.
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optimum glue

Vi anbefaler tørrmontering (uten lim) først. Start første rad med en hel 
plankelengde.

Vinylgulvene kan lett skjæres med en kniv eller tapetkniv med dekorsiden 
vendt opp. Ved skjæring i vinylplanken skal du først lage en strek og 
deretter bruke kniven til å skjære bestemt i overflaten. Brekk deretter av 
planken med begge hender eller over en platekant.

A

A

A>5 cm
A’>5 cm

LEGGEVEILEDNING 

Legging
Ileggeprosessen må du sørge for at du blander gulvpanelene i tilstrekkelig 
grad slik at det ikke er for mange identiske, lysere eller mørkere paneler 
ved siden av hverandre. For best visuell effekt er det best å montere 
panelene i samme retning som den lengste veggen og/eller parallelt med 
naturlyskilder.

Mål rommet før du begynner å montere. Sørg for at den siste raden med 
paneler vil være minst 5 cm bred når monteringen er ferdig.
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optimum glue

5-10 min

LEGGEVEILEDNING 

Legging
Trekk en strek langs de første to tørrmonterte radene. Denne streken viser 
grensen for hvor det skal smøres lim.

Nå kan du tørrmontere hele første rad. Det anbefales på det sterkeste 
å forskyve radene med minst 30 cm slik at kortkantskjøtene ikke er på 
rett linje. Du kan imidlertid prøve andre plankemønstre etter egen smak. 
Sørg for at de første radene er på en perfekt rett linje. Det er for eksempel 
mulig at startveggen har en liten vinkel. Du kan kontrollere dette ved å 
holde en hyssing og justere rettheten av gulvet der det er nødvendig. Før 
plankene legges på limet, må du sørge for at du har skjært dem i riktig 
størrelse, slik at de passer godt mellom veggen og planken som allerede 
er montert.

Fjern de tørrmonterte panelene.

Smør vinyllimet på gulvet i omtrent samme bredde som de to første 
radene. Du må alltid ta hensyn til bruksanvisningen for vinyllimet. Vi 
anbefaler å bruke spesialutviklet vinyllim av et kjent merke.
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optimum glue

LEGGEVEILEDNING 

Legging
Monter de første to radene i henhold til startstreken. Legg plankene 
på limet, juster til korrekt stilling eller bruk en rulle for å sørge for god 
overføring av klebekraft til baksiden av plankene. Fjern umiddelbart alle 
limrester med en fuktig klut. Det må aldri brukes vaskemidler.

Bruk samme fremgangsmåte til å fullføre resten av rommet. 

Bruk en tung rulle for å sørge for best mulig klebing og klebeoverføring. 
Du må ikke vente lenger enn 30 minutter før du valser det monterte 
området.
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optimum glue

Hvis det er et dobbeltrør, skal du bore et hull på hver av de merkede 
stedene som har en tilsvarende diameter som rørene.

Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 
graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken. Deretter kan stykket 
limes på plass. Fyll skjøtene rundt røret.

Ø +10mm

Ø D

Ø D + 10 mm
cf.

LEGGEVEILEDNING 

Avslutning

Når det nye gulvbelegget møter en terskel eller dørkarm, anbefaler vi 
å underskjære listene. For å være sikker på korrekt snitt, snu planken 
opp-ned og legg den på gulvet opp mot dørkarmen. Plasser deretter 
en håndsag flatt opp mot planken og skjær gjennom dørrammen. Fjern 
utsnittet og støvsug bort rusk.

I rader der det er et rør, bør du sørge for at røret faller nøyaktig på linje 
med endeskjøten på to paneler. Bruk et bor med samme diameter som 
røret. Legg panelene sammen og bor et hull sentrert på skjøten mellom 
de to panelene. Nå kan du montere panelene.

Undersøk overflaten på det monterte gulvet. Monter gulvlister mot 
veggen. For rom med høyt fuktighetsnivå, som baderom, må det brukes 
vanntett silikon rundt omkretsen
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optimum glue

LEGGEVEILEDNING 

Vedlikehold

Du må vente minst 4 timer før du går på det nymonterte vinylgulvet.

Limet må være herdet 100 % før det settes inn møbler. Derfor skal gulvet 
ligge uberørt i 24 timer etter montering i en temperatur på 18-30 °C slik at 
herdeprosessen kan bli fullført.

Du kan bruke støvsuger. Bruk av damprenser er imidlertid forbudt.

Vask gulvet med en fuktig eller våt mopp eller klut.

Pergo vinyl Clean er et vedlikeholdsprodukt som er spesifikt utviklet for 
å holde ditt nye vinylgulv i topp stand. Du finner mer informasjon om 
hvordan du rengjør og vedlikeholder gulvet på www.pergo.com. Hvis du 
trenger spesifikke rengjøringsinstrukser for kommersielle bruksområder 
eller prosjekter, kan du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

Beskytt møbel- og stolben med filtlapper eller tilsvarende. Bruk (kontor)-
stoler og krakker med myke hjul av type W, som egner seg for vinylgulv 
og/eller bruk en egnet gulvmatte. .
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optimum glue

Møbler og andre objekter må aldri dras over gulvet. De må løftes. Sørg 
for at møbelben har store flater og er utstyrt med gulvbeskyttere som 
ikke setter flekker. Jo høyere og/eller bredere møbelben er, jo større blir 
fordelingen av vekten på gulvet, og mindre blir sjansen for skade på 
gulvet med inntrykksmerker.

Legg dørmatter uten gummiunderlag ved alle innganger fra utsiden slik 
at smuss, grus og jord forhindres fra å bli dradd inn på gulvet. Dette 
vil redusere skader, vedlikeholdsbehovet og forlenger gulvets levetid. 
Vær oppmerksom på at langvarig kontakt med gummi kan forårsake 
permanente flekker.

Sigaretter, fyrstikker eller andre meget varme ting må ikke få komme i 
kontakt med gulvet, ettersom dette kan forårsake permanent skade.

Sørg for at innendørstemperaturen alltid holdes > 0 °C og fortrinnsvis 
mellom 18 °C og 30 °C.

°C

> 0°C

LEGGEVEILEDNING 

Vedlikehold
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