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Undergulvet må være rent, tørt og jevnt samt fritt for
sprekker. Flekker av farge, olje eller lignende som påvirker
vedheft må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.
Ved legging av dette produktet må RF i underlag av
normal konstruksjonsbetong ikke overskride 85 % RF
målt i henhold til den gjeldende utgaven av NS 3420. Merk
at denne verdien gjelder kun for byggfukt og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme,
over høytemperaturrør i gulv og lignende. Merk at måling
av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.
Underlag av treﬁberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved +20°C), slik at
bevegelser som oppstår ikke kan forårsake skader.
Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets
overﬂatetemperatur aldri overstiger 27°C.

Håndtering/oppbevaring
Før montering må materialer, lim og underlag tilpasses
til romtemperatur, d.v.s. en temperatur på minst 18°C.
Relativ luftfuktighet skal være 30-60 %.
Ruller oppbevares stående.

Forberedelser
Fjern støv og løse partikler grundig.
Ved sparkling må utsparklingen av gulvet oppfylle kravene fra gjeldende utgave av NS 3420. OBS! Om du bruker
2-komponent polyestersparkel kan misfarging oppstå ved
feil og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på
underlaget.
Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Alle merker
med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler,
kulepenner og lignende kan forårsake misfarging gjennom
migrering.

Legging
Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur
+18°C. Den relative luftfuktigheten i rommene skal være
30-60%.
Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen og må være slått av i 48 timer etter at leggingen er
fullført.
Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på
overﬂater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og forårsake
forandringer i materialets dimensjoner.

Om du bruker materialer fra ﬂere ruller skal disse ha
samme produksjonsnummer og bør brukes i nummerrekkefølge.
Lengden må endesnus for å unngå fargeforskjell.
Evolay skal i størst mulig grad våtlimes på sugende underlag. I spesielle tilfeller kan sen våtliming være nødvendig.
Sen våtliming medfører dårligere vedheft.
Produktet hellimes med gulv og vegglim eller lim tilpasset
produktet. Kontroller med limleverandøren før du starter
leggingen. Bruk lim med god vedheft i hulkil.
Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

Sveising
Produktet må trådsveises med fargetilpasset tråd.
Skjøter må freses eller skrapes før du sveiser. Fresing/skraping må ikke gjøres dypere enn maksimalt 2/3 av vinylbeleggets tykkelse.
For å unngå unødig varmepåvirkning på gulvbeleggets
overﬂatesjikt nærmest skjøten anbefaler vi at du alltid
bruker Tarketts hurtigsveisemunnstykke med smal utblåsning.
Sveisetråden må kjøles ned før du renskjærer. Renskjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og deretter ﬁnskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er godt
satt opp og ikke skader vinylbeleggets overﬂate.
Du får best resultat hvis du ikke sveiser før limet har tørket, vanligvis 24-48 timer etter legging. Før du begynner
å sveise, kan du prøve deg frem på en løs bit for å tilpasse
varmen til sveisehastigheten.

Kontroll
Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester, og at det ikke er dannet slipp eller
blærer etter monteringen.

Vedlikeholdsråd
Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk.
Unngå å teipe beskyttelsesplasten direkte på gulvet. Limet
på teipen kan påvirke gulvet negativt og enkelte limtyper
er vanskelig å få bort.
Merk at gulvet som nylig er lagt er ekstra følsomt for
store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første
dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første
dagene kan gi varige inntrykksmerker.
Spesielle rengjøringsråd ﬁnner du på www.tarkett.no.
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