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Leggeanvisning iD Inspiration 55 og 70

Generelt

Undergulvet skal være plant, rent, tørt og jevnt og uten sprek-
ker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, 
må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregnerings midler, 
tusjmerker og lignende kan gi misfarging. Ved montering kan RF 
i underlag av normal konstruksjonsbetong ikke overskride 85 % 
RF målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Ved 
montering på betong med gulvvarme må RF ikke overstige 75%. 
Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukt-
tilskudd ved gulv på grunn, over fyrrom, over høytemperaturrør i 
gulv og lignende.

Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært 
personell. 
Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 
8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C) slik at ikke bevegelser som 
senere kan forårsake skader oppstår. 

Gulvvarme

Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overfla-
tetemperatur 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.

Håndtering/oppbevaring

Før montering må du la materialer, lim og underlag akklima-
tiseres til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. 
Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %. Kartonger bør ikke 
stables over fem stk. i høyden. Pass på at kartongene ligger flatt 
og parallelt.

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig.  
Når du sparkler må utjevningen av gulvet oppfylle kravene fra 
gjeldende utgave av NS 3420. OBS! Hvis du bruker 2-komponent 
polyestersparkel kan misfarging oppstå ved feil og/eller utils-
trekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget. 

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Merk at alle merker 
med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenner 
og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering.

Normal legging

Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur 18 
°C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %.  
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.

Når du legger sammenhengende flater kan større fordypninger 
eller andre ujevnheter i gulvet forårsake forskyvning mellom 
fliser/strips. Forskyvningen forårsakes ikke av målingsfeil på 
produktet.  Fliser og planker kappes med kniv eller egnet kap-
peverktøy (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 (bestilles fra IBG). 

Liming

Produktet hellimes med gulvlim som er tilpasset til produktet. 
Det skal benyttes lim som etter herding gir en hard limfilm. 
Se din limleverandørs anbefalinger vedrørende limtype, 
lim mengde etc. Unngå å lime i heftlimingsstadiet ettersom 
heftliming medfører dårligere oversmitting /vedheft og det er 
risiko for at limriller avtegner seg på det lagte gulvets overflate. 
Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

Fliser

Når du legger sammenhengende overflater i samme farge må 
du bruke fliser fra samme parti og kartongene brukes i tallrek-
kefølge. Flisene kan legges i sjakkmønster eller i samme retning. 
Se retningspiler på baksiden av flisen. 

Plank

OBS! I hver pakke finnes plank med varierende nyanser og 
mønsterbilde. Disse skal ikke sorteres ved legging men legges 
slumpvis for at det ferdige gulvet skal få et naturlig og levende 
utseende. Unngå å legge to planker med identisk mønster ved 
siden av hverandre. Plasser plankeskjøtene med minst 200 mm 
forskyvning og kontroller at skjøtene ikke vil danne et innbyr-
des/gjensidig mønster.

Gulvvalse

Etter liming skal gulvet valses med gulvvalse for å sikre god 
oversmitting mellom lim og gulvbelegg. Det anbefales å valse 
første gang ca 30 min etter legging og valse motsatt vei etter ca 
60 min.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er 
uten limrester og at det ikke er slipp eller blærer etter monte-
ringen. Eventuelle gjenværende limrester fjernes med limvask 
eller andre produkter limprodusenten anbefaler. Følg anvisning 
for valgt produkt. Middelet må ikke benyttes i flytende form 
direkte på gulvet, hvis gulvet består av produkter som ikke er 
sveiset kan middelet da trenge ned i skjøtene og skade limfil-
men.

Tenk på!

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. 

Se vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no Le
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Kontaktinformasjon

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00  - Fax : 32 20 92 01 
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no 
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