
  - Gulvlægning
1. Alt arbejde skal udføres omhyggeligt og kontrolleres efterfølgende 

Vær yderst opmærksom på nedenstående før og under lægning af gulvet! Læs lægningsvejledningen grundigt igennem inden arbejdet påbegyndes. 
Overhold altid instruktionerne i brugervejledningen med henblik på at opretholde fuld garantidækning. 

Produktionen af Krono Xonic foregår i nøje definerede og højpræcise arbejdstrin. Alle halvfærdige- og færdige produkter 
underlægges løbende strenge kvalitetskontroller. Alligevel kan skader på de enkelte elementer ikke udelukkes fuldstændigt, 
det være sig f.eks. i form af transportskader. Kontroller derfor gulvelementernes tilstand inden du går i gang med at lægge 
gulvet. 

Vær opmærksom på pakkernes relativt høje vægt i forbindelse med transporten. Nedenstående tips kan hjælpe dig med at 
skåne din ryg mest muligt i forbindelse med transporten: 
- Sørg for at stabilisere rygsøjlen inden løft: ret ryggen og spænd mave- og bækkenbundsmusklerne. Brug musklerne i 
 benene til at løfte med. 
- Undgå stødvise bevægelser eller sidevendte drej: Løft i stedet genstanden op, gå et skridt til siden og sæt herefter 
 genstanden ned på den ønskede plads. Ryd forhindringer af vejen og sørg for god arbejdsplads inden start. 

Forberedelse: Pakkerne skal opbevares under samme klimatiske betingelser som under gulvlægningen og den efterfølgende 
brug [1]. Må ikke opbevares i direkte sollys, f.eks. under et vindue.  
Inden lægningen påbegyndes skal materialerne konditioneres på følgende måde: 
-panelerne stables, så de enkelte lag ligger 90° forskudt 
-lad panelerne ligge sådan i mindst 48 timer 
-panelerne skal ligge fuldkommen plant og med en minimumsafstand på mindst 50 cm til alle omkringstående vægge 
Vær altid omhyggelig når du arbejder med panelerne. Brug begge hænder, og undgå at skubbe til panelerne med fødderne, 
da profilen derved kan blive beskadiget. 

Nødvendige materialer og værktøj: Anvend det originale tilbehør til denne gulvbelægning. Følgende værktøj og hjælpemid-
ler bør anvendes: Blyant, tommestok, vinkelmåler, vaterpas og afstandsholder (1 mm, 10 mm), slagklods, hammer [2]. 
Herudover anbefales det at anvende en håndværkerkniv og en håndsav som skilleværktøj. Savklingerne skal være fintan-
dede. En stiksav eller rundsav med fintandet klinge kan ligeledes anvendes. Bemærk! Snit- og brudkanter kan være skarpe og 
føre til personskader ved manglende forsigtighed. Passende fodlister fås som tilbehør. Sørg for, at gulvets bevægelighed ikke 
indskrænkes. Ved anvendelse i vådrum må der ikke kunne trænge fugtighed ind i konstruktionens fuger. 

Undergulv og tætning: Produktet er egnet til vådrum. Vådrum betegnes i henhold til DIN 68800 som rum med en længere-
varende eller permanent luftfugtighed på over 70%. Krono Xonic egner sig ikke til anvendelse i udvendige og våde områder. 
Typiske anvendelsesområder er beboelsesrum, soverum, badeværelser, køkkener, spisestuer, gange, kontorer, butikker, 
lobbyer, lægeklinikker, hoteller, korridorer. Alle andre anvendelsesformål skal undersøges forudgående, og er ikke omfattet 
af garantien. 

Undergulvet skal være af en sådan karakter, at gulvpanelerne kan lægges i henhold til producentens anvisninger (produktdo-
kumentation). Egnede eksempler på undergulve er bl.a. mineralske undergulve (f.eks. cementgulv, vandbaserede varme-
afretningslag, beton, asfalt). Vær opmærksom på, at fundamentet skal overholde gældende praksis inden for montage af 
tørbyggerikonstruktioner i vådrum.  

Undergulvet skal være fuldstændig plant, tørt, rent og udvise tilstrækkelig bæreevne. Ujævnheder på mere end 2 mm over 
mindst 1 m skal udlignes professionelt (i henhold til DIN 18202) [3]. Undergulvets planhed lader sig bedste måle med en 
tømmerlineal eller et langt vaterpas på 250 cm og i henhold til gældende standardisering. Undergulvet må ikke indeholde 
afsatser, trin eller lignende ujævnheder. Byggerod som puds- eller gipsrester og lignende skal fjernes fuldstændigt fra arbejd-
sområdet. 

I vådrum anbefales det at påføre et overmalbart tætningslag med henblik på at holde vægafsnit og undergulve vandtætte 
på lang sigt. I forbindelse med bearbejdning af undergulve, særligt i forhold til væg- og gulvtætning i vådrum, henvises 
udtrykkeligt til ZDB-vejledningen (01/2010) „Henvisninger vedrørende udførelse af fugtspærre under fliser og plader på in-
dendørs- og udendørsområder.“ Gulvbelægningen har ikke funktion af et vandførende lag, og grundet klikprofilen er gulvet 
heller ikke vandtæt på lang sigt. Der skal derfor anvendes et fugtspærre, der beskytter undergulvet mod indtrængende fugt. 
Denne opgave kunne f.eks. løses ved at lime PE-folie fast til undersiden. 

Kontroller panelerne for mangler under gode lysforhold [4]. Gulvbrædder med tydelige mangler, der ligger uden for gæl-
dende tolerancetærskler inden for højde-, glans-, dimensions- og farveafvigelser, skal sorteres fra og vil blive erstattet uden 
omkostninger. Allerede bearbejdede paneler er ikke længere omfattet af denne garanti. 

Produktet lægges svømmende, og må hverken skrues, sømmes eller limes fast til undergulvet. Det må heller ikke fikseres ved 
hjælp af dørstoppere eller tunge genstande [5]. 

Ønsker man af forskellige årsager alligevel at lime gulvet fast, har producenten testet og godkendt følgende limprodukter: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Ved alle andre limtyper skal limproducenten spørges til råds angående den ønskede anvendelse.  Gulvlæggeren er ansvarlig 
for at limningen udføres professionelt og i henhold til garantibetingelserne. Ved produkter på 5 mm skal det sikres, at det 
lydisolerende lag fjernes korrekt fra bagsiden. 

Produkter på 5 mm med skumlaminering på bagsiden kræver intet underlagsmateriale. Ved produkter på under 4 mm kan 
man lægge et lag af PE-folie under. Derved reduceres trinstøj forårsaget af mangelfulde undergulvskvaliteter. 
Ønsker man at anbringe en underlagsmåtte under produkter på 4 mm, må der kun anvendes produkter med en trykstyrke på 
> 200 kPa og en tykkelse på > 2 mm, 

Tæppegulve, PVC-gulve med skumbelægning samt alle former for skumplast skal altid fjernes [6] og udgør ikke et egnet 
undergulv. I modsat fald kan der ved gang på gulvfladen opstå fjedrende bevægelser, som giver høj trykbelastning i kantom-
rådet og kan udvikle sig til fuger. Tæppegulve skal fjernes af hygiejniske årsager. Fugtudvikling kan medføre skimmel- og 
bakteriedannelse.  
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Anvendelse af gulvvarme (varmtvands/elektrisk) er kun muligt under forudsætning af 
professionel montage og korrekt drift. Både produktet og installeringen skal leve op til 
moderne tekniske standarder inden for gulvvarme, og skal installeres af en til opgaven 
autoriseret håndværker under overholdelse af gældende varmekriterier. Gulvvarmen 
skal dække hele gulvet og må ikke kunne tændes delvist. Gulvvarmeinstallationer 
inddelt i flere driftssektioner er ikke tilladte. Temperaturen på gulvets underside må på 
intet tidspunkt og på intet sted overskride 27°C [7]. Varmeudvikling under tildækkede 
områder skal undgås, det være sig f.eks. under tæpper. Ethvert garantikrav i sammen-
hæng med drift eller montage af gulvvarme vil blive afvist. Garantikrav finder udeluk-
kende anvendelse inden for rammerne af vores generelle garantibestemmelser. 
Ved undergulve både med og uden gulvvarme skal den professionelle gulvlægger 
foretage og dokumentere den nødvendige fugtighedstest (CM) inden gulvlægningen 
påbegyndes. For restfugtigheden gælder følgende grænseværdier: 
- ved undergulv af kalciumsulfat maks. 0,5% CM uden gulvvarme; 0,3% CM med 
 gulvvarme 
- ved undergulv af kalciumsulfat maks. 2,0% CM uden gulvvarme; 1,8% CM med 
 gulvvarme 

Lægning

Inden gulvlægningen påbegyndes, anbefales det at sortere gulvpanelerne i henhold til 
det ønskede åreforløb og mønster. Sæt dig desuden ind i detaljerne omkring mulige 
farveeffekter. 

Sørg for at montagen forløber spændingsfrit. Der skal i den forbindelse ubetinget 
holdes en kantafstand på 5-10 mm til vægge, støtter osv. hele vejen rundt [10]. Ved en 
lægningslængde på 8 m skal der dermed arbejdes med mindst 5 mm fuge, mens der 
ved den maksimale lægningslængde på 20 m skal beregnes mindst 10 mm fuge hele 
vejen rundt. Bevægelsesfugerne må ikke fyldes ud med kabler eller andre materialer. 
Mellem to rum eller i rum med komplekse grundrids skal der altid indbygges udvidelses-
fuger. Hvis en stue f.eks. grænser op til et soveværelse, det vil sige rum med forskellig 
anvendelsestemperaturer, skal der indbygges et skillegulv. I modsat fald kan der opstå 
spændinger med deraf resulterende skader til følge. I henhold til gældende tekniske 
standarder skal alle teknisk betingede fuger i undergrunden integreres i gulvbelægnin-
gen, det være sig f.eks. bevægelsesfuger mellem undergulvslagene. Overdækker man 
disse fuger, kan der opstå skader i gulvbelægningen. 

Ved gulv-til-loft-vinduer skal der søges for tilstrækkelig skyggedækning, udluftning og 
spændingsfri montage. Sollys kan medføre betragtelige temperaturstigninger, der kan 
resultere i blivende gulvskader. Temperaturforskellene skal holdes på et så lavt niveau 
som muligt. Det svømmende gulv skal kunne trække sig sammen og udvide sig i takt 
med temperaturændringerne
på tværs af hele gulvfladen. 

Gulvet må derfor ikke fikseres på nogen måde. En temperaturstigning fra 15°C til 30°C 
kræver f.eks. en dimensionsændring på ca. 0,5 mm/m. Stiger temperaturen til 40°C, 
ligger den nødvendige varmetilpasning på 1,0 mm/m. Samme mønster ses ved faldende 
temperaturer. 
Ved temperaturer under 10°C er dimensionsforandringen endnu ret begrænset. 
Acceptable rumtemperaturer ligger på mellem -40°C og +45°C . Højere temperaturer 
kan medføre blivende gulvskader. Ved temperaturer under 0°C nedsættes produktets 
fleksibilitet. 

Anbefaling: Læg panelerne på langs, parallelt med den primære lyskilde. Takket være 
den højpræcise bearbejdningsmetode opnås et naturligt og varieret farvespil. Sørg 
derfor altid for at blande paneler fra forskellige pakker, da du derved kan opnå flotte 
farvenuancer i rummet. 

Start med at måle rummet. Derved finder du ud af, om den første panelrække evt. skal 
gøres smallere i bredden. Er væggene ikke lige, skal du tilpasse den første panelrække 
efter vægforløbet, og herefter save panelerne af, så de passer. Hvis den sidste panelræk-
ke har en bredde på mindre end 19,2 cm, skal du fordele reststykket ligeligt mellem den 
første og sidste panelrække, så begge rækker får samme panelbredde. Er reststykket 
mindre end 10 cm, skal du fordele det ligeligt mellem den første og sidste panelrække, 
så begge rækker får samme panelbredde. De profilerede not- og fjerdele hører ikke med 
til udvidelsesfugen og skal fjernes. Vær helt sikker på at du har tjek på hvad der er not- 
og fjerside på de forskellige elementer. 

Begynd gulvlægningen i rummets venstre hjørne. Læg det første panel med den korte 
og lange fjerside mod væggen og brug afstandsholdere til at sikre kantafstanden [9]. 
Klik det næste panel fast på det foranliggende, første panel med fjeren på notprofilen 
og forsiden opad (korteste side). Læg panel nummer to på den modsatte profilside af 
det første panel [10] og bank det herefter på plads med slagklods og hammer [12a].
 
Sørg for at kanterne på langsiderne flugter og ikke ligger forskudt mod hinanden. De 
skal danne en lige linje. Dette er nødvendigt for at kunne sætte panelerne fugefrit ind 
i langsidens profil ved lægning af række nummer to. Klik yderligere paneler på plads 
indtil hele 1. række er lagt. 

Drej det sidste panel i første række 180°, så det kan tilpasses/tilskæres [13]. Læg det med 
mønstersiden opad ved siden af den allerede lagte række (not mod not) og vægsiden. 
Hold en 12 – 15 mm kantafstand på oversiden. Marker panelets længde og sav det til. 
For at forhindre en beskadigelse af kanterne, bør mønstersiden vende nedad ved brug 
af elektrisk stik- eller rundsav. Ellers saves der fra panelets overside. Start hver række 
med reststykket (mindst 40 cm langt) fra den forgående række [15]. 
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Begynd den anden række med et halvt panel eller reststykket fra den 1. række. 
Vær her opmærksom på, at panelet ikke må være kortere end 40 cm og længere end 90 
cm. Fugeforskydningen (tværfugeforskydningen) skal være på mindst 40 cm mellem hver 
række (se fugebillede ved stenmønstre). Læg panelstykket i den 2. række, så panelets 
langside på den 1. og den 2. række ligger parallelt henover hinanden. 
Løft panelstykket ca. 30 - 40 mm (i en vinkel på ca. 20 °) ved at holde i den langside, 
der peger ud mod rummet. Fjeren på panelet i 2. række glider nu ind i noten i 1. række 
takket være den hævede vinkel. Sænk forsigtigt elementet igen, til det lægger plant på 
undergrunden. Når det andet panel i den anden række skal lægges, anbringes panelets 
fjer-langside på not-langsiden i den første række skråt oppefra (i en vinkel på ca. 20 °). 
Mens elementet stadig befinder sig i denne vinkel, skubber du det nu hen mod forenden 
af det første panel i anden række, indtil det andet panels forreste fjer og not ligger 
præcist oven over hinanden. Nu sænker du langsomt panelet, indtil profilerne ligger 
oven over hinanden. Anbring nu slagklodsen parallelt med den korteste side direkte 
over profilen. Brug en hammer til at banke profilen på plads [11,12a]. 

Gentag denne fremgangsmåde langs hele den 2. række (lynlåsmetode) til 1. og 2. 
række er samlet uden fuger og forskydninger i højden. Det er afgørende, at panelerne 
i den første og anden række ikke er lagt forskudt på langs. De næste rækker lægges på 
samme måde som række 2 under overholdelse af tilstrækkelig tværfugeforskydning. I 
den sidste række hen til væggen er det ligeledes vigtigt at være opmærksom på spæn-
dingsfri montage (5-10 mm). 

Er der varmerør at tage hensyn til, skal der skæres ud til hulboringer, der er 10-20 mm 
større end rørets diameter [19]. Sav et „tilpasningsstykke“ ud, som du herefter smører 
lim på, kommer på plads og fikserer ved hjælp af en kile, indtil PVC-limen er størknet 
[21]. Dæk derefter hullerne med radiatormanchetter. 

Afkort dørkarmene så tilpas meget, at et panel inkl. 2-3 mm afstand passer ind nedenun-
der [22, 23]. 

Fjern afstandsholderen efter endt montage. Slut af med at fastgøre fodpanelets grunds-
kinner til væggen. Anbring herefter de tilskårne fodlister [26a]. 

Anvendelse og pleje 

Områder foran pejse og brændeovne skal beskyttes tilstrækkeligt mod varmeudled-
ning og gnister. Umiddelbart efter endt lægning skal alle flytbare møbler udstyres med 
filtdupper af god kvalitet. Brug kun kontorstole med bløde hjul (EN 12529 Typ W) [30], 
der ikke misfarver gulvet. Det anbefales desuden at lægge en beskyttelsesmåtte under 
stolens rulleområde. 

Ved længerevarende, intensiv solpåvirkning kan gulvet blive bulet. Sørg for tilstrækkeli-
gt skygge eller tag lignende forholdsregler for at undgå dette scenarie [32]. Herudover 
skal varmepåvirkning fra varmekilder undgås. Ved længerevarende afvigelser fra det 
sædvanlige indeklima, kan gulvbrædderne trække sig sammen eller udvide sig, ligesom 
der kan forekomme buler forskellige steder. Reklamationer som følge af garantistridige 
temperaturpåvirkninger er ikke omfattet af garantien.

Anvendes der gulvvarme, skal du undgå at der opstår overophedning under tildækkede 
områder (f.eks. under tæpper og møbler). Under tildækkede områder må temperaturen 
maks. være 27° C. Sæt urtepotter, vaser mm. på et vandfast underlag, da der ellers kan 
dannes skimmel og opstå misfarvninger af gulvet. 

Bemærk! I indgangsområdet skal der anvendes en stor gulvmåtte, der beskytter gulvet 
mod småsten og andre urenheder slæbt ind med skoene. Disse kan skade gulvet, hvis de 
slæbes med videre rundt i rummene.  

Glassplinter og lignende skarpe objekter skader gulvet og skal omgående fjernes. Spildt 
væske skal hurtigst muligt tørres op. 

Bildæk og gummimåtter kan misfarve lyse og halvlyse gulve. Ønsker man at arbejde med 
plettende substanser (som f.eks. hårfarvemiddel i frisørsaloner), skal effekten af disse 
først testes på et prøvestykke. Der kan opstå misfarvninger, som ikke kan fjernes. 

Rengøring 

Almindeligt smuds fjernes med en kost eller en støvsuger egnet til hårde gulve. 

Den afsluttende og løbende (grund)rengøring skal altid udføres med specialrengørings-
midlet Add 2 fra tilbehørssortimentet. 

Afsluttende håndværkerrengøring og grundrengøring: 
Fjern det værste smuds med en kost eller støvsuger. Er gulvet meget beskidt skal special-
rengøringsmidlet fortyndes i forholdet 1:10 (1 liter per 10 liter vand). Er gulvet kun lidt 
snavset, forringes koncentrationen af rengøringsmiddel tilsvarende. 
Fordel rengøringsopløsningen på gulvbelægningen. Lad det indvirke kort og rengør 
herefter gulvet. Skidt og snavs samles op med en gulvmoppe med gode sugeevner, ved 
større flader anvendes en vådstøvsuger med adapter til hårde gulve. Tør efter med rent 
vand uden rengøringsmiddel. 

Løbende rengøring: 
Fortynd specialrengøringsmidlet i forholdet 1:200 (50 ml per 10 liter vand) og vask gulvet 
med opløsningen. Bemærk: Følsomme overflader (f.eks. træ, metal) må ikke udsættes 
for ufortyndet rengøringsmiddel. 
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Rengøringsmiddelforbrug: 
ca. 2 liter per 100 m2 (afsluttende håndværkerrengøring) 
ca. 0,1 liter per 100 m2 (løbende rengøring) 

Generelt:
Strukturerede overflader skal altid rengøres med strukturretningen. Fjern fodspor og 
smuds med en opvredet klud. Se også henvisningerne bag på produktetiketten 

Polish- og rengøringsprodukter med plejende indholdsstoffer som voks, olie mm. egner 
sig ikke til behandling af gulvoverflader. Gulvbelægningen må ikke poleres. 
Der må ikke anvendes damprengøringsapparater, stål- eller nylonuld, møbelpolish, pul-
verbaserede eller flydende skuremidler, blegemidler eller andre stærke rengøringsmidler. 
Ved at overholde disse henvisninger er du med til at forlænge gulvbelægningens levetid 
og er samtidig fuldt dækket af garantien. 

Fjernelse eller udskiftning af gulvet 
Svømmende panelgulv i beboelses- og forretningsområder kan uden problemer 
udskiftes eller fjernes. Start med at løsne en hel række på langs ved at løfte den ud af 
låsepositionen [33]. Herefter løftes og fjernes de enkelte paneler som vist på billedet 
[34]. Sørg for at gå meget omhyggeligt til værks for at undgå skader i området omkring 
fjer og noter. 

Bortskaffelse 
Kontakt din kommunale affaldsmyndighed med henblik på at aflevere materialerne til 
genanvendelse. Materialet har EU-affaldsnøglen 17 02 03. 

Oplysninger om garantien 
Når produktet udleveres til den første køber, er det under normale omstændigheder 
garanteret fri for produktionsfejl. Garantien dækker unormale produktforandringer, 
der er opstået selvom installationsvejledningen er blevet fulgt nøje. Garantien omfatter 
udskiftning af defekte gulvbrædder med gulvbrædder af tilsvarende kvalitet under 
forudsætning af en berettiget reklamation. Garantien omfatter ingen finansiel godt-
gørelse eller omkostningsdækning i forbindelse med demontage af det beskadigede 
gulv og montage af det nye. Garantien dækker ikke normal slitage og spor efter brug 
samt skader og forandringer i materialet som følge af manglende overholdelse af instal-
lationsvejledningen, anvendelse af forkerte rengøringsmetoder eller forkert rengørings-
middel, formålsstridig anvendelse af gulvet, skader forårsaget af tunge genstande og 
disses bevægelser på gulvet, skader forårsaget af skidt, sand, grus samt ridser.

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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