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installasjonsveiledning 

for tolags heltre lamellgulv 
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før installasjon 
Installatørens og eierens ansvar 

Kontroller alt materiale nøye før installasjon, vennligst vær 

oppmerksom på at det er installatørens ansvar å identifisere og 

fjerne individuelle bord med synlige defekter. Installerte gulv med 

synlige defekter er ikke dekket av garantien. 

Tre er et naturprodukt, med et utseende som varierer fra bord til 

bord, produsenten gir ingen garanti mot disse naturlige 

variasjonene. Vennligst merk at hvis du ikke er fornøyd med 

gulvet ditt før installasjon, vennligst kontakt din forhandler. Ikke 

installer gulv som vurderes som uakseptabelt.  Aksept eller 

avvisning av gulv må gjøres for en hel forsendelse av gulv, og ikke 

på en kartong-for-kartong eller bord-for-bord basis. 

Gulvene våre er produsert i henhold til etablerte 

bransjestandarder, som tillater en defekttoleranse som ikke 

overstiger 5 %, merk at defektene kan være fra produksjon eller 

av naturlige grunner. 

Før installasjonen begynner, må installatøren avgjøre at miljøet 

på installasjonsstedet, og undergulvets tilstand, er akseptable. 

Vennligst referer til retningslinjene gitt i dette dokumentet. 

Produsenten kan ikke påta seg ansvar for noen krav som følge av, 

eller med sammenheng til, installasjon på et upassende eller 

utilstrekkelig forberedt undergulv. 

Vennligst ta høyde for en 5 – 10 % faktor for kapp, den faktiske 

mengden vil variere fra plass til plass, og avhenger av rommets 

planløsning. 

Bruk av beis, filler og sparkel til oppretting av defekter i løpet av 

installasjonen skal anses for å være normal prosedyre. 

Lagring av pakker, og kvalitetsinspeksjon. 

Pakkene må lagres uåpnet og løst stablet i rommet, som må være 

tørt, med en relativ fuktighet [RH] på 40-60 %, og en temperatur 

på +18-24 C°. Pakkene må oppbevares ved en romtemperatur lik 

temperaturen i installasjonsrommet i 2-3 dager før installasjonen.  

Åpne pakkene først når du skal begynne med installasjonen, og 

bare bruk noen få pakker av gangen (for å legge et gulv med så 

jevn farge som mulig, veksle mellom gulvbord fra forskjellige 

pakker når du installerer gulvet). Kontroller gulvbordene under 

tilstrekkelig belysning før installasjon. Hvis produktdefekter 

oppdages, ikke installer gulvbordet! Produsenten er fritatt fra 

ansvar ved reklamasjoner der gulvbordene er installert på 

undergulvet uten kvalitetsinspeksjon. 

 

 

 

 

 

Ved oppføring av bygg er bransjestandarden at tregulv er et av 

de siste komponentene som installeres. Vennligst sørg for at 

tregulvet installeres etter de følgende «fuktige 

håndverksarbeid», som inkluderer:   

- Rørleggerarbeid 

- Installasjon av gipsvegger 

- Maling 

- Annen overflatebehandling av vegger som forutsetter 

vannbaserte behandlinger. 

- Systemer for oppvarming og ventilasjon må være i full drift, og 

ha kapasitet til å opprettholde de følgende omgivelsesforhold i 

minimum 20 dager før installasjon: 

- Romtemperatur +18 – 24°C  

- Relativ fuktighet 40 – 60%.   
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undergulv 
Merk at undergulvet må være i vater! Ved installasjon av gulv er 
den største tillatte høydeforskjellen i undergulvet ±2 mm per 2 
meter.  

Godkjente undergulv 

• Undergulv i tre. Egnede installasjonsmåter inkluderer 

installasjon med spiker eller lim, eller flytende installasjon.  

Test trestrukturen og tregulvet for fuktighetsinnhold med en 

fuktighetsmåler med målespisser, mål undergulvet på minst 5 

punkter per rom (4 hjørner + midten), vennligst sørg for minst 20 

målinger per 100 m2. Beregne gjennomsnittet, og sørg for at det 

gjennomsnittlige fuktighetsinnholdet i undergulvet er 12 % eller 

lavere. Gjennomfør måling av gulvet, og sørg for at deltaet 

(forskjellen) mellom lamellgulvet i tre og den gjennomsnittlige 

fuktigheten i undergulvet er lavere enn 4 %. 

• Undergulv i betong. Egnede installasjonsmåter inkluderer 

installasjon med lim, eller flytende installasjon.  

Betongplater skal ha høy trykkfasthet, minst 3000 psi, og være 

konstruert for å forhindre gjennomtrengning av vann fra bakken. 

Våre lamellgulv kan installeres på, over eller under bakkenivå. 

Dessuten kan produktet installeres på nedhengte betonggulv 

med minimum tykkelse på 50 mm, konstruksjonen må være 

strukturelt forsvarlig. Test undergulv i betong med «kalsiumklorid 

fuktighetstest», ikke installer gulv hvis 

fuktighetsdamputslippsraten er over 1,35 kg per 100 m2. Denne 

testen er ikke egnet for testing av fuktighetsinnholdet i 

lettbetong. Kun flytende installasjon er egnet på lettbetong, ikke 

prøv å lime gulvene våre på lettbetong. 

Det er svært viktig at fuktighetsinnholdet i undergulv av betong 

ikke overstiger 2 %. 

• Eksisterende tregulv. Egnede installasjonsmåter 

inkluderer installasjon med lim eller spiker, eller flytende 

installasjon.  

Slip ned eventuelle forhøyede områder ved installasjon av et nytt 

tregulv direkte på et gammelt tregulv. Fest det gamle gulvet med 

nye spiker for å redusere knirk og løse bord. For flytende 

installasjon eller installasjon med lim kan retningen til gulvet være 

den samme som hos det opprinnelige tregulvet. Ved installasjon 

med spiker skal plasseringen til bordene være 90° mot bordene i 

det gamle gulvet. Fuktighetsinnholdet i det gamle gulvet skal ikke 

overgå 12%.   

Fliser eller gulvbelegg i vinyl. Egnede installasjonsmåter 

inkluderer installasjon med lim, eller flytende installasjon.   

Sørg for at flisene eller gulvbelegget I vinyl er godt limt til 

undergulvet, fjern eventuelle løse fliser eller skjær vekk 

eventuelle områder der vedheft mellom gulvbelegget og 

undergulvet er svekket. Vær oppmerksom på at ved installasjon 

av tregulv med lim på fliser eller gulvbelegg i vinyl; kan 

produsenten ikke akseptere ansvar for delaminering av fliser eller 

gulvbelegg i vinyl fra undergulvet. Når i tvil vedrørende tilstanden 

til eller type eksisterende gulvbelegg, benytt flytende installasjon. 

Rengjør gulvet for å sørge for at det ikke er noen forurensninger 

på overflaten som vil påvirke festet. Vennligst rådfør deg med din 

leverandør av lim for å sørge for at egnede lim benyttes til å feste 

gulvbordene til det relevante gulvbelegget. 

• Underlag i akustisk kork eller kork/gummi. Egnede 

installasjonsmåter inkluderer installasjon med lim, eller flytende 

installasjon.  

Sørg for at underlaget i kork er installert i henhold til 

produsentens instruksjoner. For «Double Stick» formål må 

korkunderlaget installeres med såkalt «full spread»-lim. 

(!) MERK:   

Det er eierens/installatørens ansvar å sørge for at forholdene på 

installasjonsstedet, og tilstanden til undergulvet på 

installasjonsstedet, er miljømessig og strukturelt akseptable før 

den eventuelle installasjonen av tregulv. 

Produsenten nekter å godta eventuelle krav som anses for å være 

et resultat av upassende forhold på installasjonsstedet, eller 

unnlatelse å akklimatisere gulvet skikkelig. 
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installasjon med lim 
Trinn 1 – Komme i gang  

Velg en startvegg. Det er anbefalt å begynne installasjonen langs 

en yttervegg, det er mer sannsynlig at den er rett og vinkelrett 

med rommet. Mål ut fra veggen bredden av to bord pluss en 15 

mm glippe for ekspansjon, marker i hver ende av rommet og fest 

linjen. 

Sikre en rett kant på linjen før du sprer lim for å sørge for rett 

tilpasning, noe som er en kritisk del av installasjonen. Dette 

forhindrer at bordene beveger seg, noe som kan forårsake 

feiltilpassing. 

Trinn 2 – Spredning av limet  

Bruk den anbefalte sparkelspaden med en 45° vinkel (se bilde) for 

å få riktig spredning av lim. Riktig spredning av lim på undergulvet 

er viktig, da det vil gi skikkelig og permanent feste. Feilaktig liming 

kan resultere i løse eller hule områder. Spre lim fra den rette 

kanten og ut omtrent 750 mm. Å arbeide med små områder er 

nyttig ved bruk av denne metoden, da du kan strekke deg over 

limet for å installere tregulvet, uten å legge noe vekt på det, det 

vil sørge for skikkelig overføring av limet til tregulvet.  

(!) Merk: Bytt ut sparkelspaden hver 180. til 250. m² som følge av 

slitasje på forhøyningene. Dette sikrer at du alltid får den riktige 

spredningen av lim.   

  

Trinn 3 – Installer startradene dine 

Installer den første raden med startbord, med bordets fjærside 

mot den rette kanten, og sikre det på plass. Trekk godt sammen 

ved skjøter, og teip som forhindrer bevegelse, og fortsett med 

installasjonen. 

Gulvet skal belastes med vekt for å påføre trykk til installerte 

områder mens limet fortsatt er aktivt (omtrent 30–60 min.), for å 

sørge for riktig kontakt mellom gulvet og underlaget. Bruk 

beskyttende puter for å unngå skader på gulvets overflate. 

 

 

 

 

 

Trinn 4 – Fullføring av installasjonen 

Når startradene er festet, spre 750 mm lim langs med rommets 

lengde. Aldri spre mer lim enn hva som kan dekkes i løpet av det 

tilgjengelige tidsrommet som beskrevet i limets instruksjoner. 

Aldri legg bord lengre enn hva du komfortabelt kan nå. Plasser 

fjær i not på bordene, og trykk fast mot limet. Aldri la bord skli i 

limet. Test for korrekt vedheft ved å av og til løfte et bord og se 

etter god dekning (90 %), plasser det så på nytt i limet. Fjern 

eventuelt lim fra overflaten før det herder. Vær forsiktig ved bruk 

av gummiklubbe for å slå bord sammen, da det kan skade 

overflaten og etterlate seg skader.  

  

(!) Merk:   

Aldri arbeid oppå gulvet ved installasjon med metoden med lim.  

Rådfør deg med retningslinjene fra produsenten av limet 

vedrørende herdetid før du går på det installerte gulvet. 
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 (!) Det er bare 21 mm tykke lamellgulv i tre som kan spikres.  

Dette kan være over hvilket som helst undergulv i tre, se 

retningslinjene for undergulv i tre. 

Våre 20 mm gulv er endetilpasset, ved installasjon på bjelkelag 

med cc 450 mm er det ikke noe krav til å støtte kantskjøter på en 

bjelke ved normal installasjon i boliger. Hvis tyngre 

punktbelastning forventes, må alle kantskjøter støttes. 

Hvis installasjonen skjer på et gulv i heltre, må bordene legges 

med 45 eller 90 grader vinkel mot undergulvets bord, eller legg til 

et minimum nominelt 12 mm kryssfiner underlag til det 

eksisterende undergulvet. 

Bruk alltid underlag med alle installasjoner med spiker, overlapp 

skjøtene med minst 100 mm og fortsett opp på veggen. 

Fest en arbeidslinje parallelt med startveggen, gjør plass til 15 mm 

glippe for ekspansjon. 

Legg en rad med bord langs hele lengden til arbeidslinjen. 

Fest med spiker fra toppen, sammen med skjult spiker (for hånd 

hvis nødvendig), bruk egnede festemidler. Det kan være 

nødvendig med forboring i hardere treslag. Hver påfølgende rad 

skal spikres skjult når det er mulig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undergulv med bjelker – skjulte spiker i hver bjelke. 

Undergulv med bord eller panel – spiker hver 200-300 mm. 

Ved installasjon av gulvet, trykk eller slå bordene forsiktig tett mot 

den forrige raden. Slå mot noten, å slå mot fjæren kan skade 

kanten. Unngå å slå bordets overflate med gummiklubbe for å 

forhindre skader på finishen.    

Installasjon med stift eller spiker 
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flytende installasjon 

Flytende installasjon. Det er mulig, men Gude Gulv anbefaler det 
ikke!   

(!) Gjelder kun for områder som er mindre enn 140 m2. (!)  

Den maksimale gulvbredden som kan benyttes med denne 

installasjonsmåten er 220mm (i nordiske land maks 180mm). (!) 

Maksimal tykkelse til slitelag på gulv som kan benyttes med 

denne installasjonsmåten er 2,8 mm eller mindre. (!) Ikke installer 

faste installasjoner, som kjøkkenbenker eller -øyer på flytende 

gulv. (!)  

Ikke installer lamellgulv med flytende installasjon der rommets 

mål overskrider 6 m bredde. Følg installasjonsmåten for 

installasjon med lim. (!) Installer egnet dampsperre. 

 Bordene legges «flytende» ved å lime panelene sammen med 

vanntett PVAC-lim for tre. Hvis fuktighetsnivået og temperaturen 

endrer seg, kan gulvet krympe eller utvide seg noe. Med tanke på 

dette skal det sørges for 15 mm rom mot alle faste hindringer, slik 

som: vegger, dørterskler og rørgjennomføringer til varme. 

Bevegelseskjøter skal installeres hvis gulvet er mer enn 12 m 

langt, eller mer en 6 m bredt, i tillegg også nær døråpninger, 

mellom rom, ved vinkler i passasjer etc. Slike skjøter for bevegelse 

kan lages med spesialutviklede profiler for bevegelseskjøter. Det 

skal være minst 40 cm mellom gulvbordenes endestykker i rader 

etter hverandre. 

Etter at underlaget på undergulvet er lagt, er det neste trinnet å 

begynne å legge bordene. Vi anbefaler at du begynner i et hjørne 

av rommet som er umiddelbart synlig når du kommer inn i 

rommet. Beregne først antall rader du vil legge. Du vil får det 

beste resultatet hvis den første og den siste raden er omtrent like 

brede. Legg nå det første bordet med not i lengderetningen mot 

veggen. Vanligvis legges bordene langsgående i huset (i samme 

retning som lyset). 

En glippe for ekspansjon på omtrent 15 mm skal etableres rundt 

hele gulvet. Plasser en avstandskloss for hver 60 cm. Fjern dem 

24 timer etter at gulvet er lagt. Legg nå den andre raden med 

gulvbord, og så videre, inntil leggingen av den første raden med 

gulvbord er ferdig. Kontroller nå om den første raden er helt rett, 

ved å strekke et tau langs med lengderetningen. Etter at den 

tredje raden er lagt, kontroller igjen at gulvet er rett. 

Hvis veggen ikke er helt rett, skal du overføre ujevnheten til 

gulvbordene. Dette kan gjøres ved å bruke en avstandskloss 

sammen med en blyant. Etter at gulvbordene er markert, sag til 

det som er nødvendig, slik at utsparingene etc. passer sammen. 

Ta høyde for glippen for utvidelse. Bruk en fintannet sag. Hvis en 

håndsag benyttes, sørg for at dekorsiden vender oppover. Hvis en 

stikksag benytte, vend dekorsiden nedover.  

 

 

 

Legg den første raden med bord ved å lime det neste bordet på 

kortsiden. I den andre raden, begynn med den gjenstående delen 

fra den første raden. Denne delen må likevel være minst 40 cm 

lang, for å sikre både at gulvet har optimal stabilitet og minimalt 

materialsvinn. Bordene skal limes langs med hele lengden og 

bredden. Ikke bruk for mye lim! 

Bruk slagklossen til å føre sammen. Du kan også benytte en del 

fra et bord som er minst 30 cm. Dette for å unngå skader på 

bordene. Etter at bordene er godt sammenføyet, fjern 

umiddelbart eventuelt overskuddslim med en lett fuktet klut. Det 

vil være omtrent umulig å fjerne eventuelle rester etter at limet 

har tørket. 

Ved legging av den siste raden med gulvbord, legg gulvbordene 

med overflatesiden nedover, og med noten mot veggen. Gjør nå 

de nødvendige markeringer, og sag til med sagen. Ta også høyde 

for det angitte rommet for utvidelse på 15 mm, og at gulvet skal 

ha slikt rom overalt. Hvis det er vanskelig å komme til den siste 

raden, legg bordene et etter et så tett som mulig mot bordene i 

den nest siste raden. Trykk dem så sammen i lengderetningen ved 

bruk av et slagjern og en hammer. Endestykkene strammes med 

en slagkloss eller et slagjern og en hammer.   
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Installasjon av gulv med fiskeben eller chevron mønster.   

 (!) Kun installasjon med lim (ikke flytende). For mer veiledning 
vedrørende «installasjon med lim», vennligst se sidene over.  

(!) Nøyaktige målinger er avgjørende ved legging av et 
fiskebensmønster. Kontroller målinger, og sjekk forholdet 
mellom radene ofte for å forsikre at mønsteret legges nøyaktig 
og jevnt.  

Hver enkelt pakning inneholder venstre- og høyrebord. Vi 

anbefaler at du sorterer bordene i grupper med venstre- og 

høyrebord før du begynner med installasjonen. Hver pakning med 

fiskeben- og chevron-gulv leveres med et likt antall bord, ett 

venstre- og et høyrebord er nødvendig for å lage en skjøt. 

Et design med fiskeben eller chevron skal typisk begynne fra en 

sentral akse, ved å bruke en krittlinje eller rett vinkel til å markere 

midten av rommet med en linje. Lag etter det en parallell krittlinje 

til venstre for midten, og en annen til høyre for midten. Disse vil 

være retningsgivende for ytterkantene til de to første radene. Det 

kan være at du vil tegne ytterligere linjer som hjelp for de ytre 

radene når du fortsetter med installasjonen. 

Lag en helt perfekt firkantet mal (et stykke kryssfiner) som skal 

brukes som en hjelp når installasjonen begynner. Velg området 

du skal begynne i midten av rommet, og fest malen til undergulvet 

i en diamantposisjon, med topp- og bunnpunktene lagt mot 

senterlinjen. Malen skal ha sider som er like, eller større enn, 

lengden til bordene (se bilde). 

Begynn installasjonen i området direkte foran malen din. Spre lim 

over et fornuftig arbeidsområde. Legg det første høyrebordet på 

plass, med not-siden mot malen, og endene på linje med 

krittlinjene. Legg det første venstrebordet på plass mot malen, 

med den øvre endeskjøten mot den på høyrebordet. Unngå å 

skyve bordene på plass over undergulvet ved installasjon, da det 

kan forårsake ujevn spredning av limet. Hold istedenfor det nye 

bordet over undergulvet med en vinkel, før skjøten med not og 

fjær sammen, og press så bordet direkte ned på undergulvet. 

Fortsett å arbeide fremover, inntil de første to radene er ferdige 

mot den bortre veggen. Sag til den siste raden slik at den passer, 

la det være 1,5 cm rom for ekspansjon. Fjern malen, og arbeid 

bakover for å fullføre den første raden.  

 

 

Fjern eventuelt limsøl fra bordenes overflate mens det fortsatt er 

flytende, bruk en fuktig klut før limet tørker. La limet herde helt, 

og denne raden vil være et fast punkt og en mal for videre rader.   

 

installasjon fiskeben eller chevron 
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gulvvarme (oppvarming før installasjon og i løpet av sesongen) 
 

Våre lamellgulv er ideelle for plassering over et velfungerende 

gulvvarmesystem. Resultatet er en optimal termisk distribusjon i 

hele området som skal varmes opp, noe som gir maksimal 

bokomfort. 

I og med at gulvvarme må legges på en svært profesjonell måte, 

er installatøren alltid ansvarlig for å sørge for at de 

grunnleggende instruksjonene for installasjon følges svært nøye. 

Gitt formålet til de korte instruksjonene under, kan temaet 

selvfølgelig ikke behandles uttømmende, fordi det finnes et bredt 

utvalg gulvvarmesystem. Derfor er det å velge å fortsette med 

installasjon på et undergulv med varme alltid installatørens 

ansvar. I tilfelle eventuelle tvil, skal en detaljert rapport om 

gulvvarmesystemet sendes til vår tjeneste for teknisk rådgivning, 

som vil godkjenne eller avvise installasjon. 

For at dette skal fungere må innendørstemperaturen bare variere 

gradvis og i begrenset utstrekning, for å forhindre at treverket 

krymper eller utvider seg. Et gulvvarmesystem er et «treigt» 

system: det tar lengre tid for et rom å oppnå den rette 

temperaturen, og også for varmen å forlate rommet igjen. 

Oppvarmingsmønsteret til beboerne er svært viktig: jo mer 

stabilt det er, desto bedre. 

For mye varme gjør at treverket tørker ut og krymper. Raske og 

store variasjoner i temperaturen kan skade gulvet. 

Praktiske forhold er også en faktor: matter og tepper på gulvet, 

og skap uten rom under, kan også forårsake ansamling av varme, 

noe som kan resultere i krympende skjøter og sprekker. Disse kan 

forhindres ved hjelp av ett eller to tips når det gjelder oppvarming 

of interiørdesign.  

Instruksjonene du må følge er angitt under.  

(!) MERK:  

Du må være svært nøye med å sørge for at du følger kravene som 
er fastsatt i betingelsene for klimaforhold. Hvis fuktigheten i 
rommet ikke er innenfor de fastsatte verdiene, vil risikoen for at 
det dannes sprekker i topplaget øke betydelig. Sprekker som 
følge av dette er ikke dekket av garantien. 

 

 

 

 

Hvor effektivt er treverk som isolasjon?  

Treverk har enestående termisk isolasjonsegenskaper: det føles 

ikke kaldt ut som et steingulv. Selv om treverk varmes opp litt 

saktere, holder det på varmen lengre takket være de utmerkede 

isolerende egenskapene. Imidlertid skal tregulvets ledningsevne-

motstand (Rc-verdi) ikke være for høy, for å sikre god levering av 

varme.   

Oppvarming før tregulvet legges  

a) Før du bruker gulvvarmesystemet første gang, skal 

sand/sement-avrettingsmassen være minst 42 dager gammel. 

Sett temperaturen til 20 °C den første dagen i bruk, og øk den så 

med 5 °C hver dag.  

b) Sørg for at temperaturen i tilførselsvannet ikke 

overskriver 45 °C. Oppretthold denne maksimale temperaturen 

minst 24 timer per centimeter gulvtykkelse.  

c) Reduksjon av vanntemperaturen skal også skje i trinn på 

5 °C hver 24 timer, inntil du oppnår en vanntemperatur på 20 °C.  

d) Hele oppvarmingsprosessen tar 14 dager – sørg for god 

ventilasjon under denne prosessen, for å gjøre det mulig å fjerne 

fuktighet. Sjekk sement-avrettingsmassen for gjenstående 

fuktighet etter denne prosessen. Gjenstående fuktighet må ikke 

være høyere enn 2 % for en sand/sement-avrettingsmasse, og 

0,3 % for et anhydrittgulv. Hvis en flytende fuktsperre benyttes, 

er høyeste verdi 3 %.  

Oppvarming i sesongen  

a) Øk temperaturen forsiktig og gradvis i begynnelsen av 

fyringssesongen, og reduser den igjen forsiktig og gradvis på 

slutten (1 til 2 °C per dag).  

b) For å holde gulvet så stabilt som mulig, lag ingen 

forskjeller i temperaturen på dag og natt. 
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Oppvarming etter at tregulvet er lagt 

a) Avrettingsmassen skal være mellom 15 og 18 °C når gulvet 

legges. Oppretthold denne temperaturen i minst 5 dager etter 

legging, øk så temperaturen sakte (1 til 2 °C per dag) inntil du 

oppnår temperaturen du ønsker, eller den maksimalt tillatte 

temperaturen.  

b) Restfuktigheten i gulvet må være ikke mer enn 2 % for en 

sement-avrettingsmasse, og ikke mer enn 0,3 % for et 

anhydrittgulv. 

c) (!) Den maksimale kontakttemperaturen til sement-

avrettingsmassen er 28 °C. Kontakttemperaturen er 

temperaturen på overflaten til sement-avrettingsmassen / 

anhydrittgulvet, målt 3 oppvarmingsdager etter at temperaturen 

er satt (avhengig av dybden til rørene).  

Nøkkelpunkter 

a) RH-verdien i rommet må være mellom 40 % og 60 %. Mål 

RH med godt kalibrert måleutstyr i et trekkfritt rom, 10 cm 

over gulvet. (!) MERK: sprekker kan dannes hvis RH-

verdien er for lav. 

b) Kapslingen til vannrør må være minst 30 mm tykt for å 

sørge for god varmespredning. 

c) (!) Gulvets overflatetemperatur må ikke overskride +27°C. 

Dette gjelder også overflater dekket med løse tepper eller 

møbler. Merk at vanlige løse tepper øker gulvets 

overflatetemperatur med omtrent +2°C!  

d) Varm opp rommet ved en jevn temperatur.  

e) Når du begynner å skru på gulvvarmen igjen om vinteren, 

gjør det gradvis (øk temperaturen omtrent 1 til 2 °C per 

dag).  

f) Hvis sement-avrettingsmassen er ujevn og/eller svak, 

bruk et mellomgulv.  

g) Slip et anhydrittgulv først, fjern alt støv og påfør en 

primer.  

h) Hvis det ikke benyttes et mellomgulv, må sement-

avrettingsmassen være av utmerket kvalitet. Det er viktig 

at 20 kg belastning per m² kan legges på hvert bord 

umiddelbart etter at det er limt på plass.   

i) Legg limet med en tannet sparkelspade. 

j) Ikke plasser noen tepper, eller skap uten rom under, på 

gulvet.  

k) Sprekker og krympende skjøter er ofte forårsaket av 

utilstrekkelig RH og/eller for høy temperatur på 

gulvvarmen.  

Lim for fiksering eller lignende – spør din leverandør om råd.  

Garanti 

Vi garanterer et stabilt produkt, og gir også en garanti mot 

delaminering, for mye deformasjon eller sprekker. 

Varmesensorer skal installeres på forskjellige steder på 

undergulvet. (!) Vi kan avvise krav der slike sensorer ikke er 

benyttet.  

Installasjonen skal utføres i samsvar med instruksjonene over. 

VIKTIG! Klimaet skal oppfylle kravene over (RH mellom 40 % og 

60 % målt 10 cm over gulvet med et kalibrert hydrometer, 

overflatetemperatur må ikke overskride +27°C.)  

(!) Sprekkdannelse som ikke overskrider kvalitetsbeskrivelsen 
med mer enn 10 % dekkes ikke av garantien. 
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gulvvarme (installasjonsmåter)  

Alternativ 1 (liming) 

Bordene kan limes direkte til sement-avrettingsmassen. Sørg for 

at sement-avrettingsmassen er formstabil og rett. Hvor rett 

overflaten er kan kontrolleres: den maksimale høydeforskjellen 

over 2 meter er 2 mm. 

Hvis du velger å lime gulvet direkte til sement-avrettingsmassen 

(Alternativ 1), anbefaler vi at du følger disse trinnene:  

a) Påfør en primer (hvis nødvendig) og, hvis nødvendig, en 

flytende fuktsperre i tillegg. Du kan for eksempel gjøre dette ved 

å først påføre et lag primer, og etter det påføre et andre lag på 

tvers, dette vil fungere som en tilstrekkelig fuktsperre.  

b) Bruk lim og lim bordene til overflaten innen 24 timer.  

c) Sørg for at bordene er under trykk i 24 timer etter at de er 

limt på plass, bruk minst 20kg vekt per m2.  

Alternativ 2 (liming + spiker)  

Hvis undergulvet ikke oppfyller kravene over, skal et mellomgulv 

installeres. Etter det kan gulvet limes og spikres skjult til dette 

mellomgulvet.  

Hvis du velger å bruke et mellomgulv (Alternativ 2), skal du følge disse 

trinnene: 

a) Lim mellomgulvet til sement-avrettingsmassen med lim.  

b) Når limet har herdet, slip mellomgulvet slik at det er jevnt.  

c) Lim etter det bordene på toppen av mellomgulvet med lim, 

spikre også bordene skjult til undergulvet.  

VIKTIG! Flytende installasjon er ikke tillat over gulvvarme.  


