Modulære vinylgulve
Monteringsvejledning

Generelle punkter
Før montering skal du sørge for, at det leverede gulv er i

1. Klimatiske forhold og undersøgelse af undergulvet

god tilstand. Kontrollér gulvet for at sikre farve og batch-

En rumtemperatur på mindst 18 grader, en gulvtemperatur

ensartethed, og at det matcher prøvematerialet. Hvis der er

på mindst 15 grader og en luft fugtighed på mellem 40 og

uoverensstemmelser eller problemer med modulgulvene,

65 % er nødvendigt til korrekt montering af modulgulvet.

bedes du kontakte os, før du skærer i eller monterer gulvet.

Disse klimatiske forhold skal bibeholdes i 3 dage, før

Kun i disse tilfælde vil en klage over fejlbehæftet materiale

monteringsarbejdet begynder, under arbejdet og op

blive anerkendt. Efter modtagelse af modulgulvet skal det

til 7 dage efter montering.

tjekkes for at sikre, at de leverede mængder og enheder

Undergulvene skal leve op til BS 8203:2017, AS1884

er korrekte, og det skal rapporteres til Altro, hvis det ikke
er i orden. Alle transportskader skal straks rapporteres.
Udskårne eller monterede gulve kan ikke senere være
genstand for klage.

eller andre relevante nationale standarder. Se gulvfakta
Konstruktionsforskrifter, gældende i det respektive land,
skal overholdes. Montøren skal sikre sig, at undergulvene
er egnede (tørre, jævne, sunde, stærke, rene osv.). Den

Alle relevante nationale forskrifter skal overholdes, når der

relative fugtighed i i evt. beton undergulv må ikke overstige

arbejdes med Altros gulve. Når modulgulvene monteres,

85 % RF. Absorberende undergulve og en jævn overflade er

skal branchens generelt anerkendte regler overholdes

forudsætningen for korrekt montering.

og teknikkerne anvendes. Disse kan findes i gældende
standarder Gulvfakta, se gulvfakta. Overhold den

2. Montering

anvendelsesvejledning, der er udstedt af limleverandøren,

Modulgulvene er egnede til boliger og kommercielle/

når klæbemiddel og hjælpematerialer håndteres. Brug

offentlige bygninger (f.eks. butiksmontering, hoteller,

kun monteringsmaterialer fra én og samme producent

kontorer, lægeklinikker, private hjem og faciliteter til

og produktserie. Før der bruges klæbemiddel, bør

ældre borgere). Dette gælder ikke montering i vådrum og

brugerne læse materialesikkerhedsdatablad for korrekt

visse medicinske områder, som er underlagt strengere

sikkerhedsrådgivning og bestemmelse af niveauet af

hygiejnekrav, f.eks. operationsstuer. Modulerne skal være

personlige værnemidler samt hvilke åndedrætsværn, som er

fuldklæbet over hele overfladen. Afhængigt af formatet kan

nødvendige. En COSHH-vurdering (Control of Substances

forskellige moduler kombineres under monteringen. Du

Hazardous to Health) samt en risikovurdering bør udføres

kan vælge mellem en lang række forskellige design, f.eks.

før brug af klæbemidlet. I tilfælde af kontakt med øjne eller

sildebens- eller skakmønster. Med et sten design er der vist

hud skylles straks med rigeligt vand. Søg hurtigst muligt

retningspile på bagsiden. Det er vigtigt, at disse produkter

lægehjælp.

lægges i samme retning. Det er vigtigt, at alle produkter med
retningspile på bagsiden lægges i samme retning.
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Modulgulvet skal akklimatiseres i mindst 24 timer før

3. Vigtig information

montering. For korrekt valg af klæbemiddel, kontakt din

3.1 Hjul, ruller og slisker

limleverandør. Overskydende klæbemiddel skal fjernes

Når kontorstole med hjul bruges på elastisk gulv, skal de

med en klud. Hvis der anvendes akrylklæbemiddel

have monteret hjul af typen ”W” i overensstemmelse med

eller tokomponent klæbemiddel med alkohol bruges

EN 12529. Beskyttelseshætter / dupsko skal monteres på

et neutralt vaskemiddel. Fjernelse af overskydende

undersiden af stolefødderne og andre møbelgenstande for

klæbemiddel skal udføres, efterhånden som arbejdet

at beskytte de områder af gulvet, de står på. Sørg for, at

skrider frem, og mens klæbemidlet stadig er vådt. Brug

beskyttelseshætterne / dupskoene er helt flade og glatte,

under ingen omstændigheder kontaktlim, der indeholder

rengør dem jævnligt og udskift dem, når de bliver slidt.

opløsningsmidler. Hvis et sådant klæbemiddel anvendes,
er der risiko for, at det vil sive igennem og misfarve

3.2 Solstråling / persienner

gulvoverfladen. Hvis der er områder, hvor det er nødvendigt

I områder, der er udsat for højere temperaturer (f.eks.

at bruge kontaktlim, skal det sikres, at gulvet forbindes med

udestuer), bør modulgulvet fuldklæbes over hele dets

et opløsningsmiddelfrit klæbemiddel.

overflade med et tokomponent polyurethan-klæbemiddel.

Til generelle områder anbefaler vi at bruge et vandbaseret
akrylklæbemiddel.
Vi anbefaler at bruge et tokomponent polyurethanklæbemiddel, når der monteres på overflader, som er udsat
for megen fugt på belægningen.
Efter producentens foreskrevne monteringstid placeres

Spørg din limleverandør for alternativer. Høje luft- og
overfladetemperaturer kan føre til ændring i klæbemidlets
tørretid og kan også føre til dimensions- og farveændringer
i modulgulvet. Disse klimatiske forhold kræver
specialforanstaltninger (ventilation, solafskærmning,
aircondition). Områder, der er udsat for intens solbestråling,
skal udstyres med effektive persienner.

modulgulvet og trykkes ned i klæbemidlet, fri for huller
og spændinger, og rulles derefter med en 50 kg tromle.

3.3 Indtryksmærker

Den monterede gulvoverflade overrulles igen efter cirka

Indtryksmærker i gulvet kan reduceres væsentligt ved at

30 minutter.

vælge et hensigtsmæssigt klæbemiddel, bruge de

Modulgulvet kan monteres på gulvvarme. Temperaturen på

anbefalede mængder af klæbemidlet, vælge det rigtige

gulvet må ikke overstige 27 grader.
De monterede overflader må ikke udsættes for belastning,
før klæbemidlet er hærdet helt.

tidspunkt at flytte møbler ind og ved brug af egnede
beskyttelseshætter / dupsko.
3.4 Misfarvning
Hvis Altros gulvbeklædning er i kontakt med visse typer
gummi (f.eks. visse typer dørmåttebeklædning, stoleben
eller andre møbelben) i en længere periode, kan der ske
varig misfarvning af gulvoverfladen. Det er derfor vigtigt, at
ikke-farvende typer gummi anvendes.
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