Leggeanvisning Boligvinyl – Tørre rom
Før du begynner:
Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære.
Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående meldes til forhandleren. Tenk nøye igjennom
hvordan belegget skal ligge. Er rommet avlangt, bør du legge det i rommets lengderetning. Er
rommet kvadratisk, kan du følge lysretningen, slik at skjøtene går mot den veggen som får mest
dagslys. Unngå å legge det slik at du får en skjøt rett innenfor døren.
Til leggingen trenger du:








Meterstokk
Stanley kniv med både rettblad og krokblad
Saks
Skjærelinjal
Akrylbasert gulvlim
Tarkofix kjemisk sveisevæske til forsegling av eventuelle skjøter
Limsparkel (følg limprodusentens anvisning m.h.t. mengde)

Din gulvbeleggforhandler hjelper deg med valg av riktig verktøy og tilleggsmaterialer.
Forbered underlaget:
Undergulvet skal være rent, plant og varig tørt. Temperaturen på lim, belegg og selve gulvet skal
være minst 18°C. Eventuell sparkling skal utføres med sementbasert sparkelmasse som er egnet
for underlaget. NB! Minst mulig sparkling på plateunderlag. Fotlistene bør helst fjernes,
det gjør leggingen enklere og gir et penere resultat. Rengjør nøye, slik at det ikke finnes sandkorn
o.l. på gulvet.
Hvis du har tenkt å legge ditt vinylgulv oppå et gammelt vinyl- eller
linoleumsbelegg, må du ta hensyn til følgende: Kontroller at det gamle belegget er helt plant. Alt
løst belegg må skjæres bort, spikres eller limes fast! Vask bort eventuelle rester av bonevoks eller
polish, og puss med grovt sandpapir så overflaten blir ru.
Tilkapping av lengder:
Det enkleste er å bestille ditt Tarkett-gulv i ferdigkappede lengder. Mål rommet nøye slik at du vet
hvor lange banene skal være. Legg så belegget med baksiden opp og mål lengden pluss ca. 5 cm
skjæremonn. Se etter i tabellen under ”mønstertilpasning” og ”lengderapport” for å finne ut med
hvilken avstand mønsteret gjentas. Skjær nå alle banene. Skjær imot deg med krokkniv. Støtt
hånden mot rullen, da går det lettere.
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1. Legg lengden på plass.
a)

Visse mønstre skal endesnues. Snu i så fall lengdene slik
pilen på bildet viser. Nå må du snu med rettsiden opp. For
å få snudd belegget ruller du det først sammen og så
trekker du det ut igjen med rettsiden opp.

b)

Hvis veggen er helt rett, legger du belegget direkte inntil
uten å skjære.
Hvis ikke trekker du belegget noen
centimeter opp mot veggen.

c)

Om ønskelig kan du feste belegget slik at det ikke glir når
du tilskjærer det. Brett opp kortendene og fest 20 cm
dobbeltsidig tape på undergulvet. Strekk belegget og fiser
det mot tapen.

2. Slik skjærer du nisjer.
a)

Brett belegget tilbake noe mer enn dybden a nisjen. Mål
bredden av nisjen og legg til for skjæremonn. Grovskjær
langs blyantmarkeringen og videre i 45° vinkel frem til
hjørnet.

b)

Trekk belegget inn i nisjen og kontroller at det ligger rett og
plant. Først nå kan du finskjære hjørnet og siden langs
veggene.

3. Pene skjøter.
a)

Juster banelengdene slik at mønsteret stemmer overens.
Legg dem så med overlapp. Banene har et overskudd på
ca. 1 cm langs den ene kanten, d.v.s. så meget som
breddene skal overlappe hverandre.

b)

Gjør et par/tre snitt i kantoverskuddet så ser du lettere når
mønsteret passer.

Tarkett AS Postboks 500 – Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen.
Telefon: +47 32 20 92 00 – Telefax: +47 32 20 92 01 – E-mail: info.norway@tarkett.com
http://www.tarkett.no – Org.nr.: NO 957854966 MVA

2
Juni 2009

c)

Skjær mellom begge lag. Her er det viktig at du holder
kniven rett. Bruk rett blad. Hvis mønsteret har en fugemarkering (type flise- eller klinkemønster), skjærer du i
fugen. Fjern begge remsene og legg skjøten sammen.

4. Løstlegging.
Løstlagte belegg skal alltid legges med 3 – 5 cm til vegg o.a. faste
bygningsdetaljer. Du må derfor benytte vaskelister. Listene skal
monteres med klaring til belegget. Legg en stålsparkel eller
liknende under listen der du spikrer.
Husk at bare én skjøt skal tapes med 2-sidig tape. Om det er flere
skjøter benyttes samme tape, men da festes denne bare til
belegget, ikke undergulvet. I kjøkken krysstaper du 2-sidig under
komfyr og kjøleskap.
Viktig! Benytt Tarkett løstleggingstape.
5. Slik skjærer du hjørnene.
a)

Form belegget med hendene og press det inn i hjørnet så
langt det går. Marker hjørnepunktet med en blyant på
baksiden av belegget.

b)

Brett opp belegget og klipp eller skjær av hjørnet på tvers,
slik at hjørnemarkeringen akkurat er synlig. Press belegget
inn i hjørnet og finskjær.

6. Rundt rør og dørlister.
a)

Trykk belegget mot røret. Lag et loddrett snitt midt foran
hvert rør og trykk belegget ned. Nå kan du skjære små
snitt rundt røret slik at du kan presse belegget ned mot
veggen.
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b)

Lag et snitt i vinkelen mellom gulv og vegg på begge sider
av flippen, trekk den fram og skjær langs linjen mellom
snittene.

c)

Press belegget mot dørlist og gulv. Brett tilbake det
overskytende belegget. Start fra ytterkantene av listen og
lag to snitt i 45° vinkel (V-formet). Skjær mot deg og
finskjær etter at belegget er limt.

d)

På dørgerikter skjæres klaring med rotterumpe slik at
belegget legges inn under gerikten. Benytt en bit av
gulvbelegget som underlag for sagen sås får du riktig
klaring. Husk også klaring mot vegg og terskel.

7. Finskjæring.
a)

Nå gjøres de siste justeringer for at belegget skal ligge
perfekt på gulvet. Press belegget mot veggen med
hånden. Marker vinkelen med baksiden av saksen. Du
kan også bruke hjørnerulle (fås kjøpt i faghandelen).

b)

Skjær litt ad gangen med kniven. Kontroller at belegget
ligger med en liten klaring til veggen. Dette dekkes
senere av vaske-/fotlist.

c)

Du kan også klippe belegget. Marker med blyant. Med
en stående penn får du rett avstand for løstlegging. En
liggende penn gir tettpassing ved liming.
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d)

For renskjæring mot vegg kan en trefiberplate
benyttes. Skjær i vinkelen – som tegningen viser.

8. Tette skjøter.
Når alle skjøtene er limt/tapet kan de tettes med Tarkofix.
Munnstykket presses ned i skjøten. Sørg for at det blir
overskudd av sveisevæske på belegget. Følg anvisningen på
flasken.
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ANVISNING FOR LØSTLEGGING AV VINYLBELEGG
De fleste av våre belegg leveres i 2, 3 og 4 meters bredde. Dette gjør det enkelt
både å velge belegg som passer til rommets størrelse og ikke minst at du unngår det
noe vanskeligere arbeid med skjæring av skjøter.
I soverom, barnerom og liknende opp til ca. 20 m² kan du legge belegget løst. Da
slipper du å lime.
Slik går du frem:
Mål opp rommets største lengde og bredde.
Din gulvbeleggforhandler kapper da belegget til med ca. 5 cm
overmål.

Legg en bit av belegget på gulvet og skjær bort den nedre delen
av dørlister slik at belegget får plass under avslutningen. Det er
også en fordel om du tar av fotlistene. Da slipper du å sette på
ekstra vaskelister.

Rull belegget ut på gulvet. Dersom det er utgående hjørner,
grovskjæres belegget på denne måten. Skjær helt ned til gulvet
helt ytterst på hjørnet.

Trekk deretter belegget forsiktig inn i nisjen.

Ved inngående hjørner markerer du hvor hjørnet er med en
blyant.

Brett tilbake og skjær vekk det overflødige.
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Press ned belegget mot veggen/listen med håndtaket på en saks
e.l. før du skjærer belegget med 3 – 4 mm klaring med en
gulvbeleggkniv. Denne får du kjøpt hos forhandleren.

En annen måte er at du etter nedpressingen, som du så på
forrige bilde, skjærer belegget med 3 – 4 mm klaring etter en
linjal.

Så var belegget lagt og du har bare igjen å sette på plass listene, eller nye vaskelister om du ikke løsnet de du hadde. Det er viktig at du ikke presser listene hardt
ned mot belegget når du fester dem. Legg gjerne en tynn stålsparkel på belegget
under listen der du stifter. Da vil belegget ikke låses fast.
Renhold:
Beleggene er meget lettstelte. Støvsug eller tørk over gulvet med en svak fuktet klut
eller mopp. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel. Følg doseringen på emballasjen.
Flekker:
Vanlig husholdningssøl setter normalt ikke flekker på gulvet. Tørk opp søl før det har
rukket å tørke inn, og ettertørk med en ren, fuktig klut.
På stoffer som f.eks. leppestift, kulepenn, fargestift, skokrem o.l., som ikke er vannløslig, er det viktig at dette fjernes så fort som mulig med rødsprit. Tørk umiddelbart
etter med en ren, fuktig klut.
Løsemidler som aceton, lynol o.l. kan skade belegget.
Sett knotter på møblene:
Sett knotter på møblene så unngår du friksjonsmerker og eventuell misfaring fra beis
på møbelben. Bruk ikke knotter av gummi, disse kan også misfarge belegget.
Misfarging:
Gummi- og enkelte plastmaterialer kan misfarge belegg, eksempelvis gummihjul,
gummiføtter, visse farger fra gulvløpere, trykkfarge på plast bæreposer o.l.

Lykke til!
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RENGJØRINGSANVISNING

VINYLBELEGG I BOLIGER (små arealer)
Dette gjelder våre konsumentprodukter, som Tarkett til enhver tid måtte ha i sin kolleksjon.
RENGJØRING
Rengjøring av små arealer, som privathus, mindre forretninger og kontorlokaler etc., krever også sin daglige/ukentlig
rengjøring, og rengjøringsutstyret er som regel tradisjonelt. Vi vil her gi noen generelle råd.
DAGLIG RENGJØRING

PERIODISK RENGJØRING

Langkost og klut..
Daglig rengjøring utføres med langkost og klut,
som våt metode. Det er viktig å ettertørke med
hardt oppvridd klut.
Tørr metode utføres med støvsuger.
Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel
med pH 7,0/8,0.

I private hjem er det unødvendig å polishbehandle (bone)
vinyl.

Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da
dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi
feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne
som gir et dårlig utseende.

2.

NB!

5.

Valg og dosering av rengjøringsmidler skal
foretas
etter
middelleverandørens
anvisning.

Unngå bruk av sterke alkaliske midler, som
salmiakk og grønnsåpe. Nøytrale rengjøringsmidler
finnes i forretningene som oppvaskmiddel og som
spesielle gulvrengjøringsmidler.
FLEKKER
Type
Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj.
Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem.
Blod.
Urin.
NB!

Derimot kan dette anbefales på sterkt trafikkerte arealer,
og der hvor det samtidig er brukt lyse farger. Arbeidet
utføres som følger:
1.

3.
4.

Grundig
oppskuring
med
vann
tilsatt
oppskuringsmiddel.
Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent
vann.
Gulvene skal være tørre før polishbehandlingen.
Påfør 2-3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert
strøk.
Ved reetablering og flekkboning, unngå påføring
av polish på ikke-slitte arealer.

Velges polish (boning) skal det ved senere daglig
rengjøring ikke brukes grønnsåpe og salmiakk.

Middel
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
White-spirit.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

Etter flekkfjerning rengjøres med
rengjøringsvann.

INNGANGSPARTIER
Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.
GENERELT
NB!
Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosetynner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig
kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 35C kan misfarging av
gulvbelegg forekomme.
Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten.
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