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GlueDown 55 er egnet for boligområder og kommersielle områder som f.eks. butikker, hotellrom, ...
Vi anbefaler å følge leggeveiledningen omhyggelig for å oppnå det beste resultat.

FORBEREDELSE
TRANSPORT OG OPPBEVARING

48h

Gulvplankene må transporteres forsiktig på flatt underlag. Plankene må oppbevares flatt i
emballasjen, i små stakker med maks. 5 pakker oppå hverandre.
Plankene må oppbevares ved romtemperatur (18-25 °C) i minst 48 timer før legging. Denne
temperaturen bør overholdes under leggingen og for minst 24 timer etter legging.

18-25°C

VERKTØY

Trimmekniv, sag eller skjæremaskin, blyant, hovedlinjal, måleband, mellomlegg (kiler), sparkel
og lim.

UNDERGULV
✓ clean
✓ dry
✓ even
✓ hard

For å oppnå et godt resultat er det viktig å forberede undergulvet omhyggelig. Eventuelle ujevnheter
i undergulvet vil være synlige i det nye gulvet eller forårsake fordypninger i det nye gulvet.
Sørg for at undergulvet er egnet for legging av det nye gulvbelegget.
Fjern alle rester av gips, maling, lim, olje, ... undergulvet må være rent, flatt, tørt og stabilt samt
uten revner.
Fjern eventuelle myke gulvbelegg (f.eks. vinyl, gulvteppe, linoleum, kork, osv.) Fjern alt avfall
(inkludert spiker) før du støvsuger undergulvet.
GlueDown kan legges på betong, fliser, tre og de fleste andre hard gulvbelegg så lenge undergulvet
er flatt, tørt og rent.
Pure GlueDown er bestandig mot fuktighet, men undergulvet bør alltid kontrolleres for eventuelle
fuktighetsproblemer før legging. Dersom fuktighet konstateres i undergulvet bør det behandles
før legging.

Gulvets standard avvikelse må ikke overskride 3mm per meter. Større avvikelser i undergulvet må
først utjevnes med egnet fyllmateriale eller sparkel. Sjekk om fyllmaterialet skal etterbehandles
med forsegler.
Det samme gjelder for ujevnheter på mer enn 1mm over en lengde på 20cm.
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Hvis du er i tvil om undergulvets kvalitet eller egnethet til legging av Pure GlueDown, bør du
henvende deg til din forhandler som er klar til å hjelpe deg.
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Pure GlueDown kan legges på gulvvarmesystemer under forutsetning av at gulvets temperatur
ikke overskrider 27 °C.

max.
27°C

Slå av gulvvarmen 48 timer før legging og hold systemet avslått under leggingen. Gulvet er
akklimatisert cirka 24 timer etter legging. Deretter kan gulvvarmen gradvis skrues opp med 5
°C daglig, inntil den maksimale gulvtemperaturen på 27 °C oppnås. Elektrisk gulvvarme må ikke
overskride 60W/m².
Undergulvets varmesystemoverflate må være hard.

Forberedelse av betonggulv/pusset sementgulv

MOISTURE
METER

Før, under og etter legging: RH maks. 57 %, romtemperaturen min. 18 °C - maks. 22 °C og
gulvtemperaturen min. 16 °C.

Cement
<3% CM
CaSo4
<0,5% CM

max.
1 mm

Restfuktighet i undergulvet må ikke overskride 2.5 % CM for sement og 0,5 % for anhydritt. Ved
gulvvarme er grensen 1.5 for sement og 0,3 % for anhydritt. Glem ikke å måle fuktighetsgraden og
oppbevar måleresultatene.
Reparer eventuelle overflatefeil med egnet produkt og kontroller om området skal etterbehandles
med forsegler. Støvsug deretter undergulvet for å fjerne eventuelle rester.
Forberedelse flise-undergulv
Kontroller undergulvet for fuktighetsproblemer.
Bruk egnet sparkelmasse for å utjevne gulvet hvis fugene mellom flisene er dypere enn 1mm.

1 meter
Forberedelse av tre-undergulv
Kontroller gulvet for eventuelle fuktighetsproblemer (fuktighetsinnholdet må ikke overskride 14
%) eller insektplager.
Sørg for at undergulvet er flatt og fastgjør løse deler. Legg et flatt gulvbelegg, eller bruk et
nivelleringsmiddel dersom undergulvet ikke er flatt.
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2. FORHOLDSREGLER
Pure GlueDown er ikke egnet for utendørsbruk, solarium eller badstuer. Gulvet kan legges i solrike
rom, dersom temperaturen ikke overskrider 60 °C. Unngå langvarig utsettelse for direkte sollys.
Ekstrem solirritasjon, varme og temperatursvingninger kan forårsake skade. Pure GlueDown
egner seg best til temperaturkontrollerte rom.
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Kontroller plankene for synlige feil. Kontroller plankene under gode lysforhold både før og under
legging. Defekte planker må ikke brukes.
Sørg for å blande plankene fra de forskjellige pakkene slik at du ikke legger for mange identiske
planker ved siden av hverandre.

LEGGING

Legging av gulvet er siste fase i hele prosjektet. Kjøkkenskap, peiser, o.l. kan ikke installeres ovenpå gulvet.
Min. width planks: 5 cm
>5 cm
>5 cm

GlueDown må legges med limet ned og skal ikke skrues eller spikres fast til undergulvet.
Mål rommet og lag en plan for leggingen. Når du har målt rommet, kan du bestemme om den første raden må skjæres til. Den
første og siste raden må være minst 5cm bred.
Vi anbefaler at du først legger to rader av gulvet tørt (uten lim).
Start den første raden med en planke i full lengde og legg den første raden fullstendig uten lim. Sørg for at de første radene ligger i
en perfekt linje. Veggen som den første raden ligger mot kan være en anelse skjev. Dette kan kontrolleres ved å spenne et tynt rep
og eventuelt tilpasse retningen, hvis det er nødvendig.
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Tilskjæring
Det er lett å skjære til Pure med en Stanley-kniv. Skjær alltid plankene med toppsiden (den
dekorative siden) opp. Marker linjen som du vil skjære etter og bruk kniven til å skjære etter
sikkert snitt i vinylplanken.
Vi anbefaler å forskyve radene med minst 30cm så de korte endene ikke ligger i samme linje.
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Den siste raden legges ved å legge en løs planke nøyaktig oppå den siste planken som ble lagt.
Legg en annen planke opp ned mot veggen og marker undersiden av planken. Skjær den markerte
planken til størrelse slik at den passer. Denne metoden må gjentas for hver planke til den siste
raden er fullført. Dørkarmer: legg en plate med toppsiden vendt ned ved siden av dørkarmen. Sag
planken til og skubb inn under dørkarmen.

Liming
Fjern de tørrlagte plankene og legg dem til siden, en rad av gangen. Smør limet på gulvet i følge
fabrikantens instruksjoner. Kontroller at murskjeen har riktig utsparingsstørrelse. Bruk ny
murskje.
Del gulvet opp i forskjellige seksjoner og sørg for at hver seksjon har riktig størrelse: plankene skal
kunne legges på limet innenfor limets klebetid. Kontroller fabrikantens instruksjoner i forbindelse
med limets klebetid/hviletid (se punktet om limanbefalinger). Legg gulvet på limet.
For å sikre god og jevn klebning må gulvet, etter hver seksjon er lagt, rulles i begge retninger ved
hjelp av en gulvrulle på ± 45kg.
Fjern overskytende lim øyeblikkelig med en fuktig klut. Rensemidler må ikke brukes. Følg samme
prosedyre ved legging av gulvet i resten av rommet.
I områder med store vinduer er det viktig å bruke et lim som kan klare store temperatursvingninger.
Det anbefales å regulere romtemperaturen og for så vidt mulig unngå direkte utsettelse av sollys.

Hviletid før bruk
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Limet må kunne herde 100 % før møbler flyttes inn. La gulvet hvile uberørt i 24 timer ved en
temperatur på mellom 18-25 °C etter leggingen.

24h

Unngå å gå på gulvet etter legging av Pure gulv. Vent minst 4 timer før du går på gulvet.

7
4h
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Limanbefalinger

MERKE

LIM

BOSTIK

Solfix Power Elastic
Til nesten all typer bløte gulvbelegg uansett bestemmelsessted og omgivelseforhold.

A2

300 g/m2

UZIN

UZIN KE 66 / UZIN KE 66 new
Ekstrem skjærefast PVC og gummi lim med ekstra klebende
egenskaper ved maks. krav til luftkvalitet GISCODE D 1, uten
oppløsningsmiddel.
EMICODE EC 1 PLUS - utslippsfattig, LEED-sertifisert

A2

~280 g/m2

UZIN KE 2000 S
Dispersjonslim som kan brukes som våt lim, heftlim og kontaktlim med høy klebekraft.
Lang klebetid, høy klebekraft og god bestandighet mot mykner.
GISCODE D 1, uten oppløsningsmiddel
EMICODE EC 1 PLUS - utslippsfattig

A2

250 - 320 g/m2

Ultrabond ECO 4 LVT

beste EU rank

A1

250 - 350 g/m2

Ultrabond ECO VS 90 Plus

EU rank

A1

250 g/m2

Ultrabond ECO V4 SP Fiber

EU rank

A1
A2

250 g/m2
400 g/m2

Ultrabond ECO 360

US rank

A1

185-245 sq. ft. pr. US gal.

Ultrabond ECO 300

US rank

A1

185-245 sq. ft. pr. US gal.

K 188

A2

cirka 280 g/m2

K 188 E

A2

cirka 250-300 g/m2

K 150

A2

cirka 260 g/m²

MAPEI

THOMSIT

SPARKEL
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4. FERDIGBEHANDLING
Bruk Pure Click tilbehør for å oppnå perfekt resultat.
Fotlister må ikke fastgjøres i selve gulvet, hverken med lim eller silikon.

5.

VEDLIKEHOLD

Det anbefales å gjemme et par planker for eventuelle framtidige reparasjoner.
Det anbefales å bruke dørmatter uten gummiert underside
ved alle innganger for å unngå smuss og korn på gulvet.
Dørmattene vil forminske gulvslitasjen. Bruk ikke dørmatter
med gummiert underside da gummi kan forårsake permanent
misfarging.

Type ‘w’softwheel

Kontorstoler på hjul, møbelben, treningsutstyr, ... bør utstyres
med bløte hjul egnet for vinylgulv eller brukes med passende
matter.
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Bruk bløte filtputer (uten gummi) under alle stoler og
møbelben.
Løft alltid tunge gjenstander eller møbler, i stedet for å dra de
over gulvet.
Unngå at sigaretter, aske eller veldig varme gjenstander kommer i kontakt med gulvet da dette kan forårsake skade.

RENGJØRING
Første rengjøring

Alminnelig rengjøring

Fjern først alt støv og smuss fra gulvet med en kost
eller en støvsuger. Vask deretter gulvet med vann og et
nøytralt rengjøringsmiddel, minst to ganger til vannet
er rent. Vi anbefaler å bruke BERRYALLOC Vinyl Planks
rengjøringsmiddel. Andre rengjøringsprodukter kan inneholde
midler som kan forårsake skade på elastiske overflater.
Overflatebelegget på gulvet gjør at særlig behandling etter
legging blir overflødig.

Støvsug eller bruk en våt mopp. Dersom gulvet er veldig
skittent kan du bruke en oppløsning av rent vann med et mildt
rengjøringsprodukt for alminnelig rengjøring av gulv.
Vi anbefaler å bruke BERRYALLOC Vinyl Planks
rengjøringsmidler, da andre produkter kan skade
gulvoverflaten. Hell ikke vann utover gulvet og tørk opp
eventuelle vannpytter. Skyll grundig og tørk opp eventuelt
overskytende vann.
NB: gulvet kan føles glatt når det er vått. Flekker, smuss og søl
bør tørkes opp så snart som mulig.
Unngå bruk av klorholdige rengjøringsprodukter. Bruk aldri
voks- eller lakkbelegg.
Bruk aldri vedlikeholdsprodukter som inneholder voks eller
olje.
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GARANTIINFORMASJON OG -VILKÅR

Garanti for første bruker:

Denne garantien dekker ikke:

Pure GlueDown garanteres under normale bruksforhold mot
produksjonsfeil fra datoen da de ble solgt til den opprinnelige
kjøperen.

• Normal slitasje

Denne garantien dekker alle unormale forringelser av
dette produktet, forutsatt at Pure GlueDown installeres
og vedlikeholdes i overensstemmelse med de ovennevnte
instruksjonene. Denne garantien dekker utskifting av Pure
GlueDown som betraktes som mangelfulle med lignende
eller tilsvarende Pure GlueDown fra produktlinjen som er
tilgjengelig på klagetidspunktet. Denne garantien omfatter
ikke under noen omstendigheter en tilbakebetaling eller
godtgjørelse for utgifter til fjerning eller installasjon.

• Mekaniske skader eller andre endringer forårsaket av
bruk som ikke er i overensstemmelse med BerryAllocs
installasjonsinstrukser
• Ulykker, misbruk eller feil bruk
• Skade forårsaket av feilaktige rengjøringsmetoder eller
uegnede rengjøringsmidler
• Skade forårsaket av tunge stoler eller møbler: det anbefales
å bruke møbelknotter av filt under stoler og møbler for å
redusere risikoen for riper og merker på gulvet
• Skade forårsaket av sand eller grus: det anbefales å bruke
dørmatter på inn- og utsiden av alle inngangsdører for å
unngå at grus eller sand beveges rundt på gulvet
• Ripeskader
• Installasjon av andre mønstre enn de som er beskrevet
under avsnittet “Installasjon”

Hvis du oppdager en mangel, skal du ta kontakt med forhandleren din innen 2 uker og ta med den opprinnelige kjøpskvitteringen.
For mer informasjon: www.berryalloc.com
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JURIDISK INFORMASJON

Dette dokumentet inneholder de generelle installasjonsinstruksene, som er basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen. For
å oppnå det beste resultatet og garantigyldighet er det viktig at disse instruksene følges nøye.
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