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Altro XpressLay™
Lægningsvejledning

Product - Altro XpressLay
Altro XpressLay sikkerhedsgulv kan lægges på en
lang række forskellige overflader, uden at det behøver
at blive limet fuldstændig fast til undergulvet. Dette
afhjælper mange af de problemer, man normalt
støder på, når man lægger gulvbelægning oven på nyt
eller gammelt undergulv.
Typiske områder, hvor Altro XpressLay lægges er:

Vær sikker på at materialet, der bliver lagt på et hvilket
som helst område, kommer fra den samme
produktionsbatch og at banerne lægges i samme
retning.

Undergulv
Undergulvet skal leve op til kravene i Gulvfakta.
Undergulvet skal være glat og plant. Enhver form for
bølge eller fordybning skal inden der lægges Altro

•

Midlertidige eller permanente gangarealer eller
områder hvor underlaget skal bruges igen senere.

•

Oven på eksisterende beton eller malede
overflader, som er ubeskadigede

•

fugt tolerant blanding, der kan udjævne undergulvet.

Oven på gamle, ordentligt fastgjorte asbest fliser
eller vinylbelægning.

•

XpressLay sikkerhedsgulv fyldes ud med en passende

Oven på nye afretningslag eller arealer hvor der ikke
har været den fornødne tid til at lade undergulvet
opnå en relativ fugtighed på mindre end 97%

LooseLay dobbeltklæbende tape
Altro XpressLay er et sikkerhedsgulv, der lægges løst
og lægges ved hjælp af Altro LooseLay
dobbeltklæbende tape. Alle ruller Altro XpressLay
sikkerhedsgulv leveres med 2 ruller tape på hver 25m.
Venligst vær opmærksom på at overfladerne skal

Opbevaring

være rene og frie for støv, for at tapen kan binde.

Altro XpressLay sikkerhedsgulv skal lægges i henhold

Det kan være nødvendigt at prime sugende overflader.

til vores anvisninger eller Gulvfakta. Materialet skal

For at opnå det bedste resultat med løsningen og for at

opbevares i ca. 24 timer ved en rumtemperatur, der

leve op til betingelserne i garantien vær da venligst

ikke når under 18°C. Når gulvet lægges skal området

sikker på, at der kun anvendes den anbefalede tape

have en stabil temperatur på mellem 19°C og 27°C

sammen med Altro XpressLay sikkerhedsgulv.

grader i mindst 48 timer inden, under og i mindst 24

Yderligere taperuller er til rådighed hos Altro. Venligst

timer efter arbejdet er afsluttet.

kontakt Altro’s kundeservice på +45 36 78 90 33 for

Materialet skal checkes for mulige fejl inden det

mere information.

lægges ud og skal mindst 2 timer før det passe til
skæres af i længden og lægges løst, så det har
mulighed for at tilvænne sig.

Montering
Altro XpressLay sikkerhedsgulv kan lægges lige, men
kan også lægges i hulkehl.

Altro XpressLay sikkerhedsgulv kan ikke anbefales at
lægge på følgende områder:
•

ventilerede hvis der ikke påsættes ventilerende

Når gulvet er rullet ud og har fået lov at tilpasse sig

fodlister

skal alle samlinger overlappes med ca. 20mm og
skæres til for at opnå tætsluttende samlinger.
Produktet skal dernæst fastgøres til undergulvet med
Altro LooseLay dobbeltklæbende tape ved alle

•

På træblokke i stueplan

•

På magnesit

•

På undergulve som indeholder en effektiv
dampspærermembran, men som overstiger en

samlinger og i gulvets omkreds, hvis det lægges lige.
Tapen kan også bruges på det buede område, hvis
gulvet lægges i hulkehl. – (ved hulkehl se
installationsguiden for Altro sikkerhedsgulve). Det
anbefales ligeledes at der anvendes Altro LooseLay
dobbeltklæbende tape alle de steder hvor gulvet
afsluttes mod afgrænsninger som fx fodpaneler,
dørindgange etc.
Når gulvet er færdiginstalleret, skal alle samlinger
svejses med den tilhørende farve af Altro’s svejsetråd,
som det er beskrevet i installationsguiden for
Altro’s sikkerhedsgulve.

På trægulve i stueplan som ikke er tilstrækkeligt

relativ fugtighed på over 97% RH
•

På områder som er udsat for tung trafik med hjul.
Belægningen kan tåle en belastning på optil 70 kg.
pr. cm2

De nævnte områder er kun eksempler. Ved
tvivlsspørgsmål venligst kontakt Altro's tekniske service
for mere information.

Beskyttelse og vedligeholdelse
Altro's sikkerhedsgulve skal dækkes og beskyttes imod
andet håndværkerarbejde med en passende og pletfri
tildækning. Med hensyn til vedligeholdelse henvises til
Altro's anbefalinger om rengøring- og vedligeholdelse.

