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1. PRODUKTBESKRIVELSE
PERGO laminatgulv produkter har vært testet gjennom de
mest krevende testprogram og oppfyller alle krav til
bruksklassene i henhold til EN standard 13329 m.fl. både når
det gjelder tekniske krav og miljøkrav. Sammen med denne
redegjørelsen benyttes Teknisk Datablad.
Produktene er forsynt med ulike faser på alle 4 sider av
gulvplanken og legges etter spesifikke instruksjoner som
følger forpakningen. Fullstendig monteringsanvisning, Teknisk
datablad og øvrige dokumenter, kan leses og lastes ned fra
www.pergo.no eller ved å kontakte forhandler.
PERGO laminatgulv har et patentert klikklåsesystem som gjør
installasjonen enklere.
Dimensjon:
Farge:

Produktene leveres i flere ulike formater
Produktene leveres i flere ulike dekorer/
farger

med flere ulike strukturer
Toppsjikt: Ripesikret overflatesjikt
Kjerne:
Fuktsikret HDF.
Øvrige
opplysninger: Bakside: Stabiliserende sjikt.
Overflate:

Klikksystem:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder
PERGO laminatgulv rengjøres enklest med tørre metoder, i betydning av støvsuging med støvsugermunnstykke med myke kanter
og eventuell påfølgende bruk av oppvridd mopp i lunkent vann, tilsatt syntetisk vaskemiddel i den dosering
vaskemiddelprodusenten har beskrevet. Benytt aldri natursåper som grønnsåpe eller lignende da dette vil føre til oppbygging av
en klebrig film på overflaten. Bruk av gulvvaskemaskiner, dampvaskere o.l. må ikke forekomme. Unngå bruk av mye vann, og tørk
alltid etter med en tørr mopp/fille for å unngå skader.
VÅTE FLATER, RETT ETTER VASK, VIL HA EN LAVERE SKLISIKKERHET ENN TØRRE OVERFLATER!

Vanskelige flekker: Tjære, asfalt, neglelakk, olje, hårfargemiddel o.l. fjernes lett med aceton på en fille. Eventuelt kan rødsprit
benyttes: OBS: Filler med løsningsmiddel må ikke kastes i søppeldunk / sted som ikke er egnet for brannfarlig avfall!
Benytt gode dørmatter for å eliminere sand og skitt på gulvet som vil kunne gi friksjonsmerker. Plasser beskyttelsesfilt eller
lignende på alle møbelbein og bytt disse ved behov. Løft møbler og tyngre gjenstander, ikke skyv eller dra dem over gulvet, da
dette kan resultere i riper og skader i overflaten på gulvet.
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Gulvvarme
PERGO laminatgulv kan legges på gulvvarme, gitt at systemet aldri gir en høyere kontakt temperatur enn maks 28°C på
overflaten av gulvet. Dette gjelder også under gulvtepper og annen tildekking. Både vannbåren gulvvarme og elektriske systemer
fungerer godt, gitt at varmesystemet er jevnt fordelt over hele gulvflaten. Elektrisk gulvvarme som folier o.l. anbefales å ha en
maks ytende effekt på 60W/m2. Ved gulvvarme skal det alltid benyttes en fuktsperre mellom gulvvarmesystemet og
laminatgulvet.(min 0,2mm PE-folie)
Sørg for at det er montert gulvføler sammen med termostat og at gulvvarmesystemet er egnet til bruk sammen med laminatgulv,
før installasjon av PERGO laminatgulv.
Fullstendig beskrivelse for bruk av gulvvarme i kombinasjon med PERGO laminatgulv kan leses og lastes ned fra: www.pergo.no
Inneklima
Etter mottak av gulvpakkene må disse akklimatiseres. Dette må gjøres i uåpnet emballasje, liggende flatt borte fra veggen og opp
fra undergulvet før montering. Det anbefales å oppbevare dem ved normal romtemperatur (15–20 °C) og en relativ
luftfuktighet(RF%) på 30–60 % i minst 48 timer før montering.
Et PERGO laminatgulv består hovedsaklig av organiske materiale. Det er derfor naturlig at gulvet vil utvide seg og trekke seg
sammen ved endringer i relativ luftfuktighet(RF%). PERGO laminatgulv produseres og leveres med en fuktighetsgrad som er
ment å takle relativ luftfuktighet på mellom 30-60 %, ved normal romtemperatur. Ved 20 °C og en relativ fuktighet(RF%) på
mellom 40–60 % vil bevegelsen være minimal.
I et tørt klima, for eksempel som i Norge om vinteren, kan den relative luftfuktigheten(RF%) falle under 30 % og om sommeren
kan den stige til over 70 %. Dette vil skape bevegelse i gulvflaten. For å sikre nok klaring for denne naturlige bevegelsen og
unngå åpne skjøter, knirking osv. må du alltid ha en klaring på 3-8 mm i gjennomsnitt mot faste objekter som vegger, terskler,
trapper, piper osv, under montering i rom med normal boligstørrelse. Fest aldri gulvet med spiker, lim, skruer eller på annen måte.
Monteringen av gulvet, bør gjøres først etter at eventuelt maler-, murer- og annet våtarbeid er avsluttet og bygget er tilstrekkelig
uttørket.
Annet
PERGO laminatgulv installeres i maksimum (B x L) 13 x 13 meter før oppdeling med ekspansjonsfuger/lister. Slik oppdeling skal
alltid monteres i døråpninger og kan være nødvendig i typiske romformer som T, L eller U, uavhengig av lengde/bredde på
gulvflaten. Kjøkkeninnredninger, kjøkkenøyer, ovner, peiser o.l. skal monteres først og før PERGO laminatgulv installeres inntil.
Kontroller alltid hver enkelt planke nøye for mulige feil/skader under legging i godt lys. En montert planke er å betrakte som
akseptert planke og kan ikke reklameres.
Reparasjoner av småskader gjøres med smeltevoks eller tilsvarende som kan erverves hos forhandler. Plankebytte kan utføres
etter spesielle anvisninger.
Illustrasjonene på pakningsinnlegget inneholder viktig informasjon omkring leggeprosessen. Avvik fra dette samt informasjonene i
dette dokumentet vil føre til avvisning av en eventuell reklamasjon.
Fullstendig monteringsanvisning er å finne på: www.pergo.no eller ved å kontakte forhandleren.
For videre konsultasjoner rundt montering og eventuelle spørsmål: Kontakt din forhandler eller Teknisk avdeling hos Pergo.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 20 år
Garanti og vilkår
Det innrømmes inntil 33 års garanti i henhold til garantiskriv. For fullstendig oversikt over garantier og vilkår, besøk www.pergo.no
Kjøpskvittering må forevises ved eventuelt reklamasjonskrav. Spesielt Garantiskriv må foreligge ved garantikrav på prosjekt. Slike
skriv utferdiges på forespørsel ved bestilling av materialene. Kontakt Teknisk avdeling hos Pergo, hvis du har spørsmål rundt
kommersiell garanti.
Fuktbestandighet
God. Det anbefales å tørke opp eventuelt vannsøl, umidelbart for å unngå følgeskader. Overdrevent bruk av vann eller flytende
væsker kan gi permanente skader på PERGO laminatgulv.

For gulv utstyrt med Aquasafe-teknologi, gis det 5-10 år fuktsikringsgaranti, avhengig av valgt produktserie. Det kan være
nødvendig med ekstra tiltak for fuktsikring, les derfor gjeldende monteringsanvisning nøye.
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Renholds vennlighet
God. Følg renhold og vedlikeholdsveiledningen nøye.
Avfallshåndtering
Gulvplanker leveres godkjent avfallsdeponi og sorteres som overflatebehandlet trevirke. Emballasjen sorteres som papp og retur
plast.
Øvrige opplysninger
PERGO laminatgulv har antistatiske egenskaper, se Teknisk datablad.
Ved bruk av stoler og lignende med hjul på overflaten av PERGO laminatgulv, skal disse være utstyrt med myke hjul.
Ta alltid vare på pakningsinnlegget som inneholder leggeanvisning, samt separat kjøpskvittering. Eventuelle reklamasjoner rettes
til utsalgsstedet/ forhandleren eller kan meldes inn på e-post til: Technical.ServicesNordics@unilin.com

4. Miljøsertifisering
Sertifiseringer
PERGO laminatgulv innehar sertifiseringer fra
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5. PRODUSENTENS KONTAKT I NORGE
Produsent
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
Nettsted

Unilin Flooring Norway
Veritasveien 16
1363 Høvik
Kundeservice 800 10 789
www.pergo.no
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