Læggevejledning for Decora vinyl plankegulve med Valinge clic 5G.
Decora vinylgulve er fremstillet til indendørs brug; opholdsrum, værelser, entre,
køkkener osv. Pålægning i udestuer kan ikke anbefales.
Forberedelse/klargøring.
Opbevar altid pakkerne vandret på en jævn flade.
Opbevar gulvet i det rum, hvor det skal pålægges, i min. 48 timer inden
pålægningen ved en temperatur mellem 15 og 25 grader.

Vinylgulvene kan monteres på alle underlag; cement, fliser, træ og linoleum. Sørg
for, at gulvet er jævnt. Ujævnheder, huller og revner, som er dybere end 1 mm,
bør udspartles. Husk, at det altid er en god ide at støvsuge gulvet grundigt, inden
pålægningen startes.
Vinylgulvene kan monteres uden brug af underlag på tørre gulvflader.
Underlag af plast, pap eller gulvunderlag kan anvendes, dog må dette ikke være
tykkere end 1,2 mm.

Vinylgulvene kan monteres på gulve med gulvvarme, dog må temperaturen på
gulvet ikke overstige 30 grader. Sluk for gulvvarmen 24 timer inden montage, og
tænd ikke for varmen, før 24 timer efter montagen.
Vinylgulvene er resistente over for vand, dog skal vand/væske tørres op, så det
ikke løber ned mellem fugerne i gulvet.
Kontroller altid de enkelte planker inden pålægningen.
Værktøj/hjælpemidler.
Målebånd eller tommestok, blyant, hobbykniv/multicutter og en snor (til at
kontrollere, at første række ligger lige).
Vinylgulve skæres/tilpasses let med en hobbykniv/multicutter, der
skæres/ridses fra opsiden, og herefter kan planken let knækkes med hænderne.
Lægning af gulvet.

Start i det venstre hjørne af rummet (i forhold til læggeretningen).
For mindre rum, hvor længden af rummet ikke overstiger 4 meter, skal der
holdes afstand fra gulvplankerne til væggen på min. 3 mm. Rum, hvor længden
overstiger 4 meter, skal der holdes afstand på min. 5 mm til væggene.
Hvis der i rummet findes rør, skal der også holdes en afstand til disse på min. 3
eller 5 mm.

Decora vinylgulve er fremstillet med 5G locking system fra Valinge.
Dette system sikrer en hurtig og perfekt montering af gulvet.
Den indbyggede feder sikrer, at endestødene låses automatisk, når disse lægges
sammen/ned. For den bedste forståelse for hvordan dette fremragende system
virker, anbefales det at bruge nedenstående link. Her ligger en video på et minut,
der præcist viser, hvor let og problemfrit gulvet pålægges.

www.valinge.se/products/click-flooring-technology

I rum med store, sydvendte vinduer kan temperaturen på gulvets overflade let
komme over de anbefalede max. 30 grader. Her er det nødvendigt at beskytte
gulvet mod for meget direkte sollys. Gardiner eller persienner anbefales.
I nogle tilfælde hvor det ikke er muligt at beskytte gulvet, anbefaler vi, at arealet,
der bliver udsat for sollys, limes fast til undergulvet med gulvlim.
Vedligeholdelse.

Vinylgulvene skal vaskes som alle andre gulve. Brug en opvredet klud og vand
med sæbe. Jævnlig støvsugning anbefales.

Beskyt gulvet mod skarpe ben fra møbler, og træk ikke tunge møbler over gulvet.
Løft dem.
Tak, fordi du valgte et Decora vinylgulv.

