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Montering av Linoleum xf2 SD

Forutsetninger
Underlaget skal være rent, tørt og jevnt samt uten 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 skal RF i underlag av betong ikke 
overskride 85 % RF målt i samsvar med den gjeldende utgaven av 
Norsk Standard. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og 
ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, 
over høytemperaturrør i gulv og lignende.

Måling av fukt skal alltid utføres av spesielt opplært personale.

Håndtering/lagring
Før montering må materialer, lim og underlag tilpasses til 
romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18°C. Relativ 
luftfuktighet skal være fra 30-60%. Oppbevar rullene i stående 
stilling i minst 24 timer i lokalet der de skal legges for 
akklimatisering.

Fjern emballasjen og løsne det ytre laget.

Produkter som er rullet ut/kappet bør installeres så snart som 
mulig.

Ruller oppbevares stående. OBS! I kulde må linoleum håndteres 
forsiktig da risikoen for bruddskader er stor.

Forberedelser
Fjern støv og løse partikler grundig. Ved legging på ikke sugende 
underlag må du kontakte limleverandøren for videre veiledning.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Alle merker med sprit- og 
markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenner og lignende kan 
forårsake misfarging gjennom migrasjon.

Tilkobling til jord
Kobberbånd benyttes for å få riktig tilkobling til jord. Monter 
selvheftende kobberbånd mot underlaget under samtlige lengder 
- kortender og langsgående (se bilde). De tverrgående 
kobberbåndene kan kobles til jord, det anbefales å koble til jord i 
begge ender av båndet, (dette for å sikre funksjon om båndet 
blir skadet på den ene siden)

Ved tverrskjøter plasseres et 100 cm langt kobberbånd 
langsgående under skjøten. 

Areal < 20 m2: 
Et tverrgående kobberbånd kobles til jord

Areal 20-40 m2: 
2 stk tverrgående kobberbånd kobles til jord (se bilde)
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Areal > 40 m2: 
Et tverrgående kobberbånd hver 20. løpemeter kobles 
til jord. Det skal aldri være mer enn 20 meter til en 
jordtilkobling.  

OBS! Hele konstruksjonen ska hellimes med el-ledende 
gulvlim. Kontroller at ledende lim alltid føres på 
kobberbåndene. Tilkobling til jord avklares med 
sertifisert elektro montør. 

Montering

Ved montering skal underlaget og romtemperatur være minst 
+18°C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30-60
% (RF). OBS! Tenk på at ved lavere temperaturer og høy RF
tar det lengre tid før limet binder av. Dette kan forårsake store
dimensjonsforandringer i linoleumgulvet og kan på sikt
forårsake krymp i gulvmaterialet, først og fremst på akustikk
produkter.
Eventuell gulvvarme skal stilles inn slik at
overflatetemperaturen på underlaget holder 18-20°C. Etter 48
timer kan den økes til normal temperatur maks +27°C.
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. Hvis du bruker
materialer fra flere ruller skal disse ha samme
produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge etter nummer.
Produktet hellimes med et elektriskt ledende gulvlim.
Se limleverandørens veiledning for type, limmengde,
åpningstider osv. Følg alltid limleverandørens anbefalinger.

Legg ut lengdene med en overlapp i skjøtene. Skjær inn 
lengdene før liming med 0,5 mm åpning i skjøten. (ved lange 
lengder skal kortendene skjæres inn etter liming)  Når 
lengdene er på plass og skjært inn løftes halve lengden 
tilbake. Påfør lim på den åpne flaten. Legg ned lengdene i  
limet og forsikre deg om at all luft presses ut med gulvvalse. 
Kontroller samtidig at lengdene er plassert riktig. Gjør på 
samme måte på den andre halvdelen. 

Använd ett fastgnidningsverktyg som inte skadar ytan. Var
extra noggrann vid fogarna. Golvvält är ett bra komplement
till fastgnidningsverktyget vid större ytor, välta korsvis för 
bästa resultat. För ett fullgott resultat bör man alltid 
eftergnida
alternativt eftervälta, vältning korsvis ger ett bättre 
slutresultat.
Eftergnid skarven med en linoleumhammare.
Installera



Benytt et fastgnigningsverktøy som ikke skader overflaten. 
Gulvvalse er et godt kompliment ved større arealer, vals gulvet 
i begge retninger. Ettergni skjøter med linoleum hammer.  

Monter aldri gulvbelegg du mistenker er feilaktig og/eller 
defekt. 

Fresing og sveising
Sveising av skjøter gjøres med fargetilpasset smeltetråd fra 
Tarkett. Sveising utføres med håndsveis eller automatsveis med 
hurtigmunnstykke. Sveising skal tidligst utføres etter 24 timer eller 
når limet har bundet av som avhenger av temperatur og 
luftfuktighet.  Skjøten freses med fugefres eller håndfres. Det er 
viktig at sporet er rett og tilstrekkelig dypt. Fres ned til 
jutebaksiden. Det anbefales å gjøre en test på en produktbit før du 
starter på gulvet. Rengjør sporet etter fresing for å sikre at det er 
fritt for smuss og produktrester.   OBS! El-ledende produkter skal 
freses ned til jutebaksiden men ikke ned til kobberbåndet. 
Kontroller etter fresing at sporet er rett og har korrekt dybde.  
Tilpass temperatur og hastighet slik at du får en liten utflyting av 
tråden på gulvbelegget. Når du har to små "ører" på tråden er 
hastighet og temperatur riktig. Benytt munnstykke med smal 
utblåsning. Renskjæring utføres i 2 omganger, grov- respektive fin 
skjæring. Sørg for skarpt blad på kniven og at overflaten på 
gulvbelegget ikke skades.  

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten 
limrester og at det ikke er dannet slipp eller blærer etter monteringen. 
Vær ekstra grundig ved lengdenes kortsider.

Tenk på!
Vent minst 48 til 72 timer før gulvet tas i bruk. Tildekkingsmaterialet 
skal slippe gjennom fuktighet og ikke misfarget den ferdige 
overflaten. Det skal ikke teipes direkte på gulvbelegget. Tildekking 
skal ikke utføres før limet har bundet av. Linoleum SD xf2 har en 
slitesterkt overflate. Det nylagte gulvet er ekstra følsomt for høy 
punktvis belastning (møbelbein, hyller osv) de første dagene før limet 
har bundet av. Høy belastning i denne perioden kan gi varige 
inntrykksmerker. 

Linoleum SD xf2 skal aldri behandles med voks eller polish som kan 
påvirke de el-ledende egenskapene. 

Vedlikehold
Se separat vedlikeholdsanvisning påwww.tarkett.no
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