Leggeanvisning
ID REVOLUTION ; LVT-GULV UTEN PVC

Alt du trenger
å vite for og
installere
iD Revolution

Leggeanvisning
iD Revolution - LVT-gulv uten PVC

VIKTIG!











Følg informasjon gitt i denne anvisningen nøye
Kontakt din forhandler ved spørsmål
Informasjon gitt her kan endres uten videre varsel
Ved montering i samme rom/prosjekt - benytt gulv med samme batch / produksjonsnummer
Fordel eskene i lokalet for akklimatisering slik at det kommer luft til (maks. 5 esker i høyden)
Gulvet skal akklimatiseres i rommet der det skal monteres i romtemperatur i min 24 timer før montering (minimum 15°C).
Produkter med feil skal ikke monteres. Tarkett har kun ansvar for levert produkt - ikke kostnader i forbindelse med utbedring
Benytt kun lim anbefalt av Tarkett og som er utviklet for LVT gulv. Følg alltid leverandørens anvisning.
Arbeidet avsluttes med kontroll, fjern eventuelle limrester osv

UNDERLAG









Undergulvet skal være tilstrekkelig plant, rent, tørt og jevnt og uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker
vedheft, må fjernes. Det skal ikke være risiko for tilsig av fuktighet i underlaget
Merk at asfalt, oljesøl, impregnerings midler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.
Gulvvarme: Ved montering kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong ikke overskride 85 % RF målt i samsvar med den
gjeldende utgaven av NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukttilskudd ved gulv på grunn, over
fyrrom, over høytemperaturrør i gulv og lignende. Ved montering på betong med gulvvarme må RF ikke overstige 75%.
Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27°C ved noe tilfelle. Eventuell
gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen og må være slått av i 48 timer etter at leggingen er fullført.
Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personell.
Sparkelmasse. Følg alltid leverandør av gulvsparkelmasse sin anbefaling med tanke på valg av produkt og anvisning ved bruk.

Note: fraskrivelse av ansvar (lim, sparkelmasse, etc.)
Selv om Tarkett angir et utvalg av lim / sparkelmasser osv garanteres det ikke for disse produktene.
Dette utvalget er ikke garantert komplett eller oppdatert.
 Tarkett tar ikke ansvar for eventuelle produkt- eller funksjonsfeil ved lim eller sparkelmasser. Ta kontakt med valgt
leverandør ved spørsmål om produkter og bruk av produktene. Valgt leverandørs anvisning skal følges.

KRAV TIL KLIMATISKE FORHOLD VED MONTERING







Gulvet skal akklimatiseres i rommet der det skal monteres i romtemperatur i min 24 timer før montering (minimum 15°C).
Denne temperaturen skal opprettholdes gjennom monteringsperioden og etter montering.
Minimum temperatur i i underlaget bør være 10-12°C og rom temperatur +15°C.
Anbefalt relativ luftfuktighet innendørs ved montering er 35-65% RF
fordel eskene i lokalet for akklimatisering slik at det kommer luft til (maks. 5 esker i høyden)

LEGGERETNING



Før montering; undersøk hvilken leggeretning som gir best utseende med tanke på lysforhold og utforming av rommet.
Viktig! Før montering; legg ut løse fliser/plank og kontroller at:
- avslutningsfliser / plank mot vegg og faste installasjoner ikke er mindre enn 10 cm;
- ved dør gjennomføringer og hjørner, de kuttede flisene/plank skal ikke være mindre enn en halv flis/plank.
 Gulvet monteres i samme retning, se pilene på baksiden av produktet.
 Mange leggemønstre er tilgjengelige på Tarkett Internasjonale nettside.

LIMING








Benytt et akrylbasert lim anbefalt avTarkett. Påfør 250 g/m2 ved bruk av riktig limspreder, A1 eller A2. Følg lim leverandørens
anvisning med tanke på åpen tid og tørketid.
Ved spesielle forhold som f eks store temperatur variasjoner (store vindusfelt osv) kontakt lim leverandør for videre
anbefaling av f eks 2 komponent lim.
For rask fremtidig renovering og for resirkulering av dette produktet kan det benyttes spesielle heftlim (Gjelder ikke ved f eks
arealer med store temperaturvariasjoner) Følg lim leverandørens anvisning med tanke på åpen tid og tørketid.
Hver plank / flis monteres kant i kant.
Press ned og stryk over hvert bord ved montering. Rull over gulvet med en gulvvalse, i begge retninger, med jevne mellomrom
for å sikre god oversmitting mellom lim og gulvbelegg.

For flere opplysninger vedrørende liming, se separat oversikt over limtyper på Tarkett's internasjonale nettside.
For iD Revolution, anbefaler Tarkett følgende limtyper:
Akrylbasert lim






Bostik: Powerelastic or Miplafix 800
Cegecol : Durocoll
Thomsit: K188E
Uzin: KE2000S
Heftlim:





Bostik: Adhesitech
Cegecol: iFloor
Uzin: U3000

MONTERING



Når du legger sammenhengende flater kan større fordypninger eller andre ujevnheter i gulvet forårsake forskyvning
mellom fliser/strips. Forskyvningen forårsakes ikke av feil dimensjoner på produktet. Fliser og planker kappes med kniv
eller egnet kappeverktøy (kan bestilles fra IBG). Noen typer fliser og planker har fasade kanter. Om man ved mønster
legging vil bruke mindre biter av tilkappede fliser/plank, kan den kappede kanten gis en ny fas ved hjelp av et
kantfasningsverktøy ”Fast trimmer” fra Wolff (kan bestilles fra IBG).

ETTER MONTERING

VIKTIG! Vent i minst 24 timer før gulvet tas i bruk. Det nylagte gulvet er ekstra følsomt for høy punktbelastning (møbelben,
hyller etc.) de første dagene før limet har herdet. Høy belastning under denne tiden kan gi varige inntrykksmerker. OBS! Hvis
det foretas våtrengjøring av må du være oppmerksom på at vann som trenger ned i fugene kan påvirke holdbarheten til limet i
skjøtene.




Dersom det skal utføres videre arbeider på prosjektet etter at gulvet er montert anbefales tildekning med egnede plater
Maskeringstape / Tildekdningstape skal ikke festes direkte på gulvet. Unngå for tidlig belasting etter liming.

Byggrengjøring







Tarkett anbefaler alltid at det utføres byggrengjøring før gulvet tas i bruk
Eventuelle limrester fjernes med egnet middel og en myk mikrofiberklut.
Støvsug og/eller fukt mopp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.
En kombimaskin med sylindriske børster er svært effektiv for å rengjøre store områder, benytt et nøytralt rengjøringsmiddel
For fjerning av gips/sement støv, benytt rengjøringsmiddel med lav pH (3-5)
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