
Forberedelse: Pakkerne skal i de sidste 48 timer før lægningen opbevaresunder de samme klimatiske forhold som ved lægning [1]. En afgørende forudsætning for 
montagen og gulvets lange levetid er et rumklima på 15 – 30 °C og en relativ luftfugtighed på 40 – 70 %.

Materiale og værktøj: PE-folie, Alu-fugebånd, afstandskiler, lydisolering, sav, blyant, tommestok; [2] ved behov: Clickguard™, fugemasse
 
Undergulvet skal være egnet, så gulvet kan lægges i henhold til producentens vejledning. Som undergulve egner sig bl. a. mineralske undergulve (f. eks. cement-, be-
ton-, støbeasfaltgulve), spånpladekonstruktioner og plankegulve. Undergulvet skal være absolut plant, tørt, rent og bæredygtigt. Ujævnheder i gulvet på mere end 2 mm 
pr. 1 m skal udlignes korrekt (iht. DIN 18202) [3]. Undergulvets planhed kan bedst kontrolleres med et rettebræt eller et langt vaterpas. 

Ved lægning på mineralske undergulve, som f. eks. beton, cement, anhydrit, og stenfliser etc. skal der først foretages en fugtmåling. Følgende restfugtighed må ikke 
overskrides i gulvet inden lægningen:

cementgulv: uden gulvvarme < 2,0 % CM;
anhydritgulv: uden gulvvarme < 0,5 % CM;

Der må ikke være reposer, trin eller lignende ujævnheder til stede. Byggepladssnavs som 
f.eks. pudsrester, gipsrester eller lign. skal fjernes helt. Revner i undergrunden skal lige-
ledes vurderes som problematisk. Bestemmelserne i ATV DIN 18365 og §4 stk. 3 VOB/B 
skal overholdes for at gøre alle reklamationskrav gældende.

Kontroller de enkelte paneler for mangler ved gode lysforhold. Gulvbrædder med synlige 
fejl, der bevæger sig uden for de gældende tolerancer, som f.eks. højde-, glans-, di-
mensions- og farveafvigelser, skal sorteres fra og erstattes omkostningsneutralt [4]. Når 
panelerne først er forarbejdet, bortfalder alle garantikrav.

Gulvet udlægges svømmende og må ikke klæbes, skrues, sømmes eller på anden måde 
fastgøres til undergulvet! Opstilling af meget tunge genstande som f.eks. elementkøkkener 
har ligeledes en fikserende effekt. Det anbefales at opbygge elementkøkkener og indbyg-
ningsskabe, før gulvet lægges, og kun at lægge gulvet indtil bag ved fodsparket. Overhol-
des disse regler ikke, kan reklamationskrav ikke gøres gældende!

Hvis sammenklæbning ønskes, er følgende klæbemidler blevet testet og godkendt af 
producenten: 
UZIN MK92s-KE86, MAPEI ULTRABOND ECO S958 1K
Brug af andre klæbemidler må kun ske efter samråd med producenten af klæbemidlet 
under hensyntagen til den konkrete anvendelsessituation. Gulvlæggeren er selv ansvarlig 
for, at sammenklæbningen sker fagmæssigt korrekt.

Gulvtæpper skal altid fjernes, de danner ingen egnet undergrund. Tæppet, der ligger under 
gulvet, bevirker en fjedrende bevægelse og et kraftigt tryk langs kanterne, når gulvfladen 
betrædes. Det ødelægger not/fjersamlingen og der dannesfuger. Gulvtæppet skal også 
fjernes af hygiejniske årsager. Opstående fugt kan føre til dannelse af mug og bakterier 
[6].

Ved undergulve af træ, som f. eks. spånplader, planker etc., må der ikke udlægges en 
PE-folie. Inden lægning på mineralske undergulve (beton, cement etc.) skal der altid 
etableres en egnet dampspærre (PE-folie) for at beskytte mod fugt. Folien føres op ad 
kanterne. Banerne udlægges ved siden af hinanden med en overlapning på ca. 50 mm og 
fastgøres med alu-fugebånd. På alle undergrunde anbefales det at bruge et systemrelate-
ret isoleringsmateriale for at forbedre trinlydsminimeringen. Isoleringsmaterialet udlægges 
på ”stød”, altså ikke overlappende [7]. Vær opmærksom på, at lydisoleringsunderlagets 
stødsamlinger ikke må ligge lige neden under gulvfugerne.

Lægning - H2O Floor
Vær altid opmærksom på nedenstående før og under lægning af gulvet! Lægningsvejledningen 
bør altid læses helt igennem først! Gulvlægningsarbejde iht. ATV DIN 18365

Følg disse vejledninger nøje for at opretholde alle garantikrav! 

Alt efter anvendelsesområdet er der flere lægningsmuligheder: 

1. Hurtig lægning uden lim 

2. Lægning med Clickguard™: Til udlægning af gulv i rum, der benyttes til erhvervsmæssige formål, samt i badeværelser i private hjem, kan der valgfrit foretages en 
forsegling [8g]. Clickguard™ langtidsbeskytter gulvet mod fugtpåvirkninger oppefra. Gulvet kan fjernes igen oglægges på ny. Følg den pågældende brugsvejledning ved 
brugen af Clickguard™. Ved en forsegling bør der påføres tilstrækkeligt med Clickguard™ på fjeroversiden [8g] (1x på langsiden, 1 x på endesiden). Overskydende 
Clickguard™ fjernes efter 15 - 20 minutter så meget som muligt fra overfladen ved hjælp af en plastspartel. Eventuelle rester kan fjernes med gængse opløsningsmid-
ler.



Gulvet er egnet til at lægge gulv i private badeværelser. Læs og overhold ubetinget lægge-
instruktionerne [8a - 8g]!

Det er kun muligt at bruge gulvvarme (varmtvand/elektrisk), hvis den er monteret korrekt 
og køres rigtigt [10]. Levering og installation af gulvvarmen skal overholde det aktuelle 
tekniske niveau, og gulvvarmen skal tages i drift af en fagmand, der skal overholde de 
gældende varmekriterier. I denne forbindelse skal der foreligge en underskrevet op- og 
nedvarmningsprotokol. Gulvvarmen skal være fordelt på hele gulvet i rummet, og hele 
gulvvarmen skal køre. Delvist arbejdende gulvvarme er ikke tilladt. Temperaturen på 27 
°C, der findes under gulvet, må på intet tidspunkt og intet sted overskrides. Enhver form 
for reklamationskrav i sammenhæng med brug eller montering af gulvvarme er udelukket, 
hvis ovennævnte krav ikke overholdes. Krav kan kun gøres gældende på basis af vores 
almindelige garantibestemmelser. For undergulve med og uden gulvvarme skal gulvlægge-
ren foretage den nødvendige CM måling og fastholde denne skriftligt, før gulvet anbringes. 
Følgende grænseværdier gælder for restfugtighed, hvis der bruges gulvvarme [9d]:
 
 Støbt gulv, cement:  > 1,8% CM
 Støbt gulv, calciumsulfat:  > 0,3% CM

Vanddampdiffusionsmodstanden SD for den anvendte dampbremsefolie [8c] skal have en 
værdi på mindst > 75 m iht. EN 12086. Folien skal lægges på en sådan måde, at en over-
lapning på mindst 50 mm er mulig. Herefter klæbes stødene komplet med et klæbebånd.

Kravene til klæbebåndet er de samme som dem, der gælder for folien, og klæbebåndet 
skal sikre en varig klæbning [8d]. I badeværelser anbefaler vi af hygiejniske årsager ikke 
at anvende andet underlagsmateriale.

Kanten tætnes ved at trække dampbremsefolien tilstrækkeligt lodret op ad tilgrænsende 
dele. Når afslutningsskinnen er monteret med dækprofil, klippes folien lige af over dækpro-
filen [8e].

Herefter forsegles fugen med silikonetætningsmiddel til badeværelse [8f].

For at undgå at der trænger vand ind i konstruktionen, kan man under udlægningen 
vælge inden sammenklikning at stryge ClickGuard™ på feren på alle paneler, hvorved de 
forsegles. [8d]. Kontroller ubetinget, at forseglingen gennemføres komplet. Ellers kan vand 
trænge ned under gulvet, hvorved der kan opstå mug og dårlig lugt.

Ved svømmende udlægning skal der tages højde for gulvets og lydisoleringsunderlagets 
varmeledningsmodstand. Summen af isoleringsgraderne for alle komponenter skal overhol-
de kravene i DIN EN 14041 ≤ 0,15 m2 K/W. Bruges isoleringsmaterialer, der ikke stammer 
fra tilbehørssortimentet, bortfalder garantien mht. overholdelse af den effektive maks. 
tilladte isoleringsgrad for den samlede kontruktion i forbindelse med svømmende lægning 
på varme støbt gulv.

Skulle gulvet allerede have et integreret isoleringsmateriale, skal der ikke bruges yderligere 
isoleringsmateriale [9].

Det anbefales at sortere panelerne inden lægning efter det ønskede mønster eller evt. 
farvenuancer. Åbnede pakker skal forarbejdes omgående!

Lægning: Anbefaling: Læg panelerne i længderetning af lysindfaldet fra hovedlyskilden [11].
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Når væggene ikke er lige, overfør vægforløbet på den første række paneler og sav 
panelerne til tilsvarende mål også rummets dybde inden lægningen. Hvis den sidste række 
paneler bliver mindre end 5 cm brede, skal den resterende plads opdeles jævnt mellem 
første og sidste panelrække, således at begge panelrækker skæres til den samme bred-
de.

Anbefaling: For en forbedret læggekomfort anbefales det at bruge et systemrelateret 
isoleringsmateriale. 

Start lægningen i rummets venstre hjørne. Læg det første panel med fjersiden mod væg-
gen og sæt kiler for at holde kantafstanden. Det er vigtigt, at der overholdes en afstand, 
R (ekspansionsfuge i mm), mellem kant og væg, varmerør, piller, dørstoppere etc. [12a, 
12b]. Til beregning af afstanden til væg benyttes følgende formel: R [mm] = 1,5 x L [m]

Et andet panel sættes ind i det forudliggende første panels notprofilering for enden (kort 
side) med en vinkel på 30° [13] og lægges så fladt på gulvet. Kontroller, at længdekanter-
ne flugter, at de ikke er forskudt, og at de danner en lige linje. Dette er nødvendigt for at 
kunne anbringe panelerne fugefrit i længdeprofileringen, når den 2. række lægges.

Yderligere paneler tilføjes indtil enden på den 1. række i denne læggetype.

Det sidste panel i rækken [14] skal tilpasses/skæres til. Drej det 180°, og anbring det 
med mønstersiden opad ved siden af den allerede eksisterende række (notside mod 
notside) og højre vægside. Ved stødet mod væggen skal der tages højde for afstanden 
til kant R (ekspansionsfuge i mm). Det sidste panel i den 1. række sættes ligeledes ind i 
det forudliggende første panels notprofilering med en vinkel på 30° og lægges så fladt på 
gulvet [15]. Kontroller, at længdekanterne flugter, at de ikke er forskudt, og at de danner 
en lige linje.

Marker panelets længde, og sav af. For at undgå splintdannelse i kanterne skal mønster-
siden vende opad under savning med elektrisk stiksav eller håndrundsav. Ellers skal der 
saves af fra panelets overside. Hver ny række skal begynde med reststykket (mindst 30 
cm langt) fra den foregående række [21].

Den følgende række skal begynde med et halvt panel (≤ 95 cm langt) eller med denne 
rest (≥ 30 cm lang) [15, 16]. Panelstykket skal sættes ind i
den første rækkes notprofilering og fastlåses/afvinkles. [16, 17].
Tværfugeforskydningen skal være mindst 30 cm fra række til række.

Det næste panel skubbes fra langsiden ind i notprofileringen på panelrækken foran i en 
vinkel på 20° mod venstre hen til det allerede anbragte panel [18]. Derefter afvinkles det 
nedefter, og skubbes ind med et tryk fra oven, til der høres et klik [19, 20].  

Ved udlægningsflader, der er længere eller bredere end 12 m, og ved stærkt krogede 
lokaler samt ved rum med uensartet klima, anbefales ekspansionsfuger (med en bredde 
på mindst 2 cm) [22]. Kun på denne måde kan gulvet udvide sig og trække sig sammen 
under de forskellige klimatiske forhold. Hus også dette ved lægning af flere rum uden over-
gang. Her skal fladerne afbrydes ved dørkarmen. Dilatationsfuger kan dækkes professio-
nelt med de tilsvarende profiler. Bevægelsesfugerne må ikke fyldes med kabler eller andre 
materialer. Følg venligst kravene i henhold til ATV DIN 18365. Ekspansions- og kantfuger i 
underlaget må ikke lukkes kraftsluttende eller på anden måde begrænses i deres funktion. 
Ekspansionsfuger skal laves konstruktivt med samme bevægelsesmulighed.
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Til varmerør skal der bores huller, der er 3 cm større end rørets diameter.
Sav „passtykket“ ud, påfør lim og pas det ind, fikser med en kile til limen er hærdet. Dæk 
derefter hullerne med radiatormanchetter [23, 24, 25].

Afkort dørkarme så meget at et panel inkl. lyddæmpning passer ind under med 2-3 mm 
afstand [26, 27].

Fjern afstandskilerne efter monteringen.

For at opnå perfekte afsluttende endesamlinger fastgøres fodlisternes klemanordninger til 
væggen med en afstand på 40–50 cm, og de tilskårne O.R.C.A.-fodlister påsættes [30].

Rengøring og pleje

Løst snavs fjernes med en kost eller en støvsugerdyse til hårde gulve [31].

Til rengøring og pleje må kun benyttes den af gulvproducenten anbefalede gulvrens med 
O.R.C.A.-teknologi. Polere- og rengøringsmidler med plejende tilsætningsstoffer såsom 
voks, olie o.lign. egner sig ikke til behandling af gulvflader. Gulvet må ikke poleres.

Spor efter sko og snavs fjernes med en hårdt opvredet, drypfri klud. Undgå, at væske 
ligger for længe på gulvet. Det øger bl.a. ulykkesrisikoen. Derfor anbefaler vi, at væske 
straks tørres op [32]!

Vær særlig forsigtig, hvis der står urtepotter, vaser o.lign. på gulvet - brug en vandtæt 
underskål.

Vanskelige forureninger bearbejdes og fjernes punktuelt med et egnet rensespray eller 
acetone. Supplerende forseglinger må ikke påføres gulvfladen.

Pas på! Gulvet skal beskyttes mod ridser og mærker! Brug en tilstrækkelig stor gulvmåtte 
i indgangsområdet.

Møbler af træ, metal eller plast skal forsynes med filtdupper. Der må kun bruges kontor-
stole med bløde hjul (DIN 12529) [33] ellers skal der anvendes en beskyttende måtte. Hvis 
du overholder disse anvisninger, vil gulvet bevare sin værdi i lang tid fremover, og du vil 
være dækket af den fulde garanti.

Genoptagelse hhv. nedrivning
En udskiftning hhv. nedrivning af svømmende udlagte paneler i opholds- og erhvervsområ-
der uden at disse ødelægges sker ved at man først løsner hele rækken langsgående ved 
at dreje den ud af låsen [34]. Herefter bøjes panelerne for enden fladt ned på gulvet på 
den smalle side, og forbindelsen løsnes [35]. Du skal arbejde meget minutiøst og forsigtigt 
for at undgå beskadigelser inden for området med fjedre og noter.
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