Lægning af Quattro Clic
Vær yderst opmærksom på nedenstående før og under lægning af gulvet!
Læs lægningsvejledningen grundigt igennem, inden arbejdet påbegyndes!
Under gulvlægning skal du overholde de „Generelle tekniske kontraktbetingelser i byggeriet“
(ATV) DIN 18365.

Overhold altid instruktionerne i brugervejledningen med henblik på at opretholde fuld garantidækning.
Forberedelse: Pakkerne skal opbevares i 48 timer, før gulvet lægges, under samme klimatiske betingelser som under gulvlægningen [1].
Det er en vigtig forudsætning for lægningen og en lang levetid for laminatgulvet, at der holdes en rumtemperatur på 15 - 30 °C og en relativ luftfugtighed på 40 - 70 %.
Nødvendige materialer og værktøj: add2 PE-folie, underlagsmateriale (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 alu-fugebånd, selvklæbende, add2 afstandskiler, Holzleim/
Weißleim D3 (PVAc-baseret), sav, blyant, rullemål/tommestok, stemmejern, fugtig klud [2]

Undergulvet, som laminatgulvet skal lægges på, skal være af en sådan beskaffenhed, at
laminatgulvet kan lægges i henhold til vores anvisninger.
Som undergulv egner sig bl.a. mineralske overflader (så som cementgulv, beton, asfalt),
træspånplader og træplankegulve. Undergulvet skal være fuldstændig plant, tørt, rent og
udvise tilstrækkelig bæreevne. Ujævnheder på mere end 2 mm over 1 m skal udlignes
professionelt (i henhold til DIN 18202) [3]. Undergulvets planhed lader sig bedste måle
med en tømmerlineal eller et langt vaterpas.
Undergulvet må ikke indeholde afsatser, trin eller lignende ujævnheder. Byggerod som
puds- eller gipsrester og lignende skal fjernes fuldstændigt fra arbejdsområdet. Revner i
undergulvet skal ligeledes udlignes For at kunne gøre krav gældende ved reklamation skal
man være opmærksom på forskrifterne iflg. ATV DIN 18365 og §4 afsn. 3 VOB/B.
Kontroller panelerne for mangler under gode lysforhold. Gulvbrædder med tydelige mangler, der ligger uden for gældende tolerancetærskler inden for højde-, glans-, dimensionsog farveafvigelser, skal sorteres fra og vil blive erstattet uden omkostninger [4]. Allerede
bearbejdede paneler er ikke længere omfattet af denne garanti.
Laminatgulve lægges svømmende og må ikke klæbes fast, skrues, sømmes eller på anden måde fikseres på undergulvet. Opstilling af meget tunge genstande, f.eks. køkkener,
har ligeledes en fikserende virkning. Det anbefales at opføre køkkener og skabe inden
lægning af gulvet og kun lægge laminatgulvet op til under fodpanelet. Hvis dette ikke
overholdes, kan der ikke gøres reklamationskrav gældende [5]!
Gulvtæpper skal altid fjernes og udgør ikke noget egnet undergulv. På grund af et underliggende tæppe forårsages en fjedrende bevægelse, når man går på laminatgulvet, og et
for stærkt tryk på kantområderne. Det ødelægger not-fer-samlingen og fører til dannelse af
fuger. Tæppegulve skal fjernes af hygiejniske årsager. Fugtudvikling kan medføre skimmelog bakteriedannelse [6].
Bemærk venligst, at dette laminatgulv ikke egner sig til vådrum, som f.eks. bad og sauna
[7].
Når der lægges gulv på mineralske undergulve, som f.eks. beton, cementgulve, calciumsulfatgulve og stenfliser, skal der lægges en fugtspærre. Følgende restfugtighed må for
det mineralske gulv ikke overskrides inden lægning:
Cementgulv:		
				
Calciumsulfatgulve
				

< 1,8% CM med gulvvarme
< 2,0% CM uden gulvvarme
< 0,3% CM med gulvvarme
< 0,5% CM uden gulvvarme

Inden lægning på mineralske undergulve, som f.eks. beton, cement, osv., skal der ubetinget lægges en egnet dampspærrefolie (PE-folie) fra væg til væg til beskyttelse mod fugtighed. Banerne lægges ved siden af hinanden, med en ca. 50 mm overlapning, og fikseres
med add2 alu-fugebånd. Ved træundergulve, som f.eks. installationsplader eller brædder,
må der ikke lægges noget PE-folie [8].
På alle undergulve anbefales det at lægge et system-relateret underlagsmateriale (se
materialebehov). Underlagsmaterialet stødes sammen, og skal altså ikke overlappe. Hvis
laminatgulvet allerede har et integreret underlagsmateriale, må der ikke tilføjes yderligere
underlagsmateriale
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Anvendelse af gulvvarme (varmtvands/elektrisk) er kun mulig under forudsætning af
professionel montage og korrekt drift [9]. Både produktet og installationen skal leve op
til moderne tekniske standarder inden for gulvvarme og skal installeres af en til opgaven
autoriseret håndværker under overholdelse af gældende varmekriterier. I overensstemmelse hermed skal der foreligge en underskrevet op- og nedvarmningsprotokol. Gulvvarmen
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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. Ethvert reklamationskrav i forbindelse med
driften eller montagen af gulvvarme er udelukket, når ovennævnte krav ikke overholdes. Garantikrav finder udelukkende 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.
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Ved lægning af svømmende gulve skal man være opmærksom på laminatgulves og underlagsmaterialets varmegennemtrængningsmodstande. Summen af varmegennemtrængningsmodstandene på alle komponenter skal være i henhold til kravene i DIN EN 14041 ≤
0,15 m² K/W Hvis der anvendes underlagsmaterialer, der ikke hører til vores tilbehørssortiment, afvises enhver garantiydelse mht. overholdelsen af den effektive maksimalt tilladelige varmegennemtrængningsmodestand på den samlede konstruktion, når der lægges gulv
på gulve med varme.
Inden gulvlægningen påbegyndes, anbefales det at sortere gulvpanelerne i henhold til det
ønskede åreforløb og evt. efter farvenuancer. Paneler i åbne pakker skal lægges straks!
Lægning:
I den oprindelige tilstand har hvert panel en notprofil hele vejen rundt [13]. På laminatgulvpanelerne kan man valgfrit skabe not-side eller fer-side, blot med håndkraft. For at gøre
dette brækkes notprofilen på den pågældende side af panelet af på brugsstedet [11-13],
eller man lader den sidde i den oprindelige tilstand. Hver gang man har brækket en profil
af, skal man forvisse sig om, at den er brækket af uden rester. Eventuelle rester fjernes
forsigtigt med et stemmejern.
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Skal man bruge noten på langsiden af et panel i den oprindelige tilstand, så brækkes
notprofilen ikke af. Skal man bruge feren, brækkes notprofilen af, så den pågældende side
er fer-siden [11, 12].
Afhængigt af læggemønsteret skal panelets notprofil brækkes af på en eller to sider [13].
Hver gang man skal bruge en fer-side, skal man tjekke, at den skal samles med not-siden
på det forrige panel, f.eks. ved at samle de to paneler uden lim [14].
Tiloversblevne stykker skal bortskaffes iflg. retningslinjerne for denne.
Drejede og/eller spejlvendt symmetriske mønstre er muligt og er ikke illustreret i alle
mulige kombinationer [13].
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For alle læggemønstrenes vedkommende skal hvert panel limes sammen med alle nabo-paneler. Til formålet skal man påføre en limstreng på de allerede lagte paneler [15].
Limstrengen skal altid påføres det panel, der allerede ligger på gulvet, ikke på det panel,
der skal lægges [16]. Den svømmende lægning forbliver således upåvirket.
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Hvis der skulle trænge lim ud af fugen under samlingen, skal det tørres væk med et fugtigt
viskestykke [18].

!
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For at udføre hver samling af paneler, som i vist i illustration [17], skal man trykke ned for
at samle panelerne. Der må ikke bruges en hammer til samlingen, og det panel, der skal
lægges, må ikke lægges skævt til. Den lagte gulvflade må ikke belastes yderligere, før
limen er tør. Det frarådes at gå på det limede laminatgulv, før der er gået 90 minutter.
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Uendelig mange mønstre muligt, takket være sideforholdet 4 (længde) til 1 (bredde) og hhv. 2 (længde) til 1 (bredde).

I princippet kan laminatgulvet lægges i alle retninger. Det er en forudsætning herfor, at notprofilen på den til enhver tid yderste kant af den lagte flade endnu er intakt,
dvs. ikke er brækket af. Det anbefales do at holde sig til en primær retning for lægningen.
Nedenstående mønstre for lægning defineres som standard-mønstre fra vores side.
Sildebensmønster:
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Nedenstående fremgangsmåder refererer til skemaet vist i illustration [19]. Hvis den aktuelle læggeretning afviger herfra, eller rummets geometri afviger, skal fremgangsmåden tilpasses i overensstemmelse hermed.
Der skal først lægges panelerne (1) til mindst (7) i den illustrerede rækkefølge. Panelet (1) anbringes uden at der brækkes nogen notprofil af på et vilkårligt sted i
rummet. Notprofilen på panelet (2) på en vilkårlig kort side brækkes af.
Tjek ved at holde panelerne (1) og (2) sammen, at de begge kan samles i så godt som muligt samme højde. Hvis det er tilfældet, skal der nu påføres en limstreng på
den lange side af panel (1), der hvor panelet (2) skal ligge an mod panelet (1). Dernæst skal panelet (2) anbringes på panel (1), som vist, så kant-symmetrisk og i
samme højde som muligt [17].
Notprofilen på panelet (3) på en vilkårlig lang side brækkes af. Tjek ved at holde panelerne (1), (2) og (3) sammen, at alle tre paneler kan samles i så godt som muligt
samme højde. Hvis det er tilfældet, skal der nu påføres en limstreng på den lange side af panel (2) og på den korte side af (1). Dernæst skal panelet (3) anbringes på
panelet (1) og (2), som vist, så kant-symmetrisk og i samme højde som muligt [17].
Samlingen af alle efterfølgende paneler sker på samme måde som allerede forklaret.
Nu skal de samlede paneler (1) til (7) forsigtigt skubbes hen til den ønskede position på gulvet (f.eks. i midten af rummet), ud fra hvilke de øvrige paneler lægges.
Bemærk! Der må ikke øves overdreven tryk- eller trækbelastning på de samlede paneler, da limen endnu ikke er helt tørret.
Som tommelfingerregel for den videregående lægning gælder det, at notprofilerne på den lagte flade [19] (tyk, sort hele vejen rundt) hele tiden vender udad (og følgeligt ikke er brækket af). Der lægges komplette paneler, indtil der ikke kan være et komplet panel mellem væggen og den allerede lagte flade. De resterende flader, der
endnu er åbne, skal udfyldes til sidst.
Lægningen af de resterende flader, f.eks. panelerne (16) til (18), skal alle være orienteret i retning fra laminatfladen til den pågældende væg.
På samme måde som ved ovennævnte læggeskema skal sildebensmønsteret i formatet 314 mm x 628 mm lægges. Rækkefølgen og antal paneler, der skal lægges,
skal tilpasses rummets geometri.
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De to korte sider af et panel er forskellige i udseendet. Ethvert læggemønster, ved hvilket to korte panelsider støder op til hinanden, kræver derfor særlig opmærksomhed [20]. På bagsiden af et givent panel er der trykt pile, som skal bemærkes, hvis man ønsker at samle to korte panelsider. Lægning er kun tilladt, når alle pile vender
samme vej. Det er ikke tilladt at samle to paneler på den korte side, hvis pilene vender hver sin vej.
Nedenstående fremgangsmåder refererer til skemaet vist i illustration [20]. Hvis den aktuelle læggeretning afviger herfra, eller rummets geometri afviger, skal fremgangsmåden tilpasses i overensstemmelse hermed.
Første række:
Panelet (1) skal anbringes i det bageste hjørne af rummet. Forinden skal notprofilen brækkes af på en kort og en lang side, som begge vender ind mod væggen. Mellem væggene og laminatgulvet skal der være ca. 12 mm afstand, som holdes med afstandskiler.
På panelet (2) skal der også brækkes af på en kort og en lang side. Tjek ved at holde panelerne (1) og (2) sammen, at de begge kan samles i så godt som muligt
samme højde (vær opmærksom på pilenes retning! [20]). Hvis det er tilfældet, skal der nu påføres en limstreng på den korte side af panel (1). Nu skal panelet (2)
lægges på den korte side af panelet (1) så kant-symmetrisk og i samme højde som muligt [17].
På samme måde som her skal alle paneler i første række samles. Det sidste panel i første række, panel (3), illustr. [20] skal afkortes med en sav, så det får en afstand
til væggen (her til højre) på ca. 12 mm.
Anden række og efterfølgende rækker:
Panelet (4) skal afkortes i længden med en sav, så det er kortere end panelet (1), og så det er mindst 300 mm langt.
Notprofilen på panelet (4) på den lange side brækkes af. Notprofilen der endnu findes på den korte side skal her vende mod højre.
Tjek ved at holde panelerne (4) og (1) sammen, at de begge kan samles i så godt som muligt samme højde. Hvis det er tilfældet, skal der nu påføres en limstreng på
det stykke, hvor panel (4) skal lægges, på den lange side af panel (1). Nu skal panelet (4) lægges på den lange side af panelet (1) så kant-symmetrisk og i samme
højde som muligt. De to venstre, korte sider skal også være så kant-symmetriske som muligt.
Notprofilen på panelet (5) på den lange og korte side brækkes af. Notprofilen der endnu findes på den korte side skal her vende mod højre.
Ovennævnte fremgangsmåde gentages for resten af gulvlægningen.
Bemærkning: For at opnå et regelmæssigt murstensmønster skal panelerne (1), (8), (16) osv. samt panelerne (4), (12), (19) lægges med samme længde.
På samme måde som ved ovennævnte læggeskema skal murstensformatet 314 mm x 628 mm lægges.
Rækkefølgen og antal paneler der skal lægges skal tilpasses rummets geometri.
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Nedenstående fremgangsmåder refererer til skemaet vist i illustration [21a]. Hvis den aktuelle læggeretning afviger herfra, eller rummets geometri afviger, skal fremgangsmåden tilpasses i overensstemmelse hermed.
Kassetterække 1 – første kassette– panel (1) til (4).
Panelet (1) skal anbringes i det bageste hjørne af rummet. Forinden skal notprofilen brækkes af på en kort og en lang side, som begge vender ind mod væggen. Mellem væggene og laminatgulvet skal der være ca. 12 mm afstand, som holdes med afstandskiler.
Notprofilen på panelet (2) på en lang og en kort side brækkes af. Tjek ved at holde panelerne (2) og (1) sammen, at de begge kan samles i så godt som muligt
samme højde. Hvis det er tilfældet, skal der nu påføres en limstreng på den lange side af panelet (1). Nu skal panelet (2) lægges på den lange side af panelet (1) så
kant-symmetrisk og i samme højde som muligt [17]. De korte kanter på panelerne (1) og (2) skal ligeledes være kant-symmetriske.
På samme måde som ved ovennævnte fremgangsmåde skal panelerne (1) til (4) tilhørende den første kassette samles.
Kassetterække 1 – anden kassette– panel (5) til (8).
Den anden kassette drejes 90° i forhold til den første kassette.
På panelet (5) skal der brækkes af på en kort og en lang side. Tjek ved at holde panelerne (5) og den første kassette sammen, at de begge kan samles i så godt som
muligt samme højde. Hvis det er tilfældet, skal der nu påføres en limstreng på den korte side af panelet (1) til (4). Dernæst skal panelet (5) på den første kassette
anbringes så kant-symmetrisk og i samme højde som muligt [17]. Den lange kant på panelet (1) og den korte side på panel (5) skal ligeledes være kant-symmetriske,
dvs. kassette 1 og 2 skal flugte.
På samme måde som ved ovennævnte fremgangsmåde skal panelerne (6) til (8) tilhørende den anden kassette samles. Ovennævnte illustrerede fremgangsmåde gentages for alle de næste kassetter og kassetterækker. Ved alle vægge skal panelerne forkortes efter behov. Afstanden mellem alle paneler og væggene skal hele tiden
være 12 mm (brug afstandskiler).
På samme måde som ved ovennævnte illustration kan kassettemønsteret med formatet 314 mm x 628 mm lægges [21b].
Rækkefølgen og antal paneler der skal lægges skal tilpasses rummets geometri.
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Ved panelflager af mere end 8 m’s længde og i rum med skarpe vinkler kræves udvidelsesfuger (på mindst 20 mm’s bredde) [22].
Ellers kan gulvet ikke udvide sig eller trække sig sammen ved klimatiske ændringer. Dette
bør man også være opmærksom på, når der lægges gulv fra et rum og ind i et andet. Her
skal flagerne afbrydes i dørkarmens område.
Bevægelsesfuger kan afdækkes med passende profiler.
Bevægelsesfugerne må ikke fyldes ud med kabler eller andre materialer. Overhold venligst
kravene iht. ATV DIN 18365. Bevægelses- og kantfuger i undergulvet må ikke lukkes eller
på anden måde hindres i deres funktion, så undergulvet ikke kan arbejde

22

24

23

Bevægelsesfuger på laminatgulvet skal anlægges med samme bevægelsesfrihed.
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Er der varmerør at tage hensyn til, skal der skæres ud til hulboringer, der er 30 mm større
end rørenes diameter [23]. Sav et "tilpasningsstykke" ud, som du herefter smører lim på,
kommer på plads og fikserer ved hjælp af en kile, indtil limen er tør[24]. Dæk derefter
hullerne med radiatormanchetter.
Afkort dørkarme så meget, at et panel med trin lyddæmpning inkl. 2-3 mm’s afstand passer ind nedenunder [25, 26].
Fjern afstandskilen efter endt montage.
Slut af med at fastgøre fodpanelets klips til væggen i en afstand på 400 - 500 mm, og
anbring herefter de tilskårne fodpaneler[27].
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Rengøring og pleje:
Almindeligt smuds fjernes med en kost eller en støvsuger egnet til hårde gulve.
Til den løbende rengøring må der udelukkende anvendes vores Add2 laminatrengøringsmiddel.
Polish- og rengøringsprodukter med plejende indholdsstoffer, såsom voks, olie mm. egner
sig ikke til behandling af laminatgulvoverflader. Laminatgulvet må ikke poleres [28].
Fodspor og snavs aftørres med en godt opvredet klud. Blivende fugtighed skal under alle
omstændigheder undgås [28]!
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Der skal udvises særlig opmærksomhed på blomsterkrukker, vaser o.lign. på laminatgulvet.
Brug vandugennemtrængelige underskåle.
Hårdnakket forurening skal bearbejdes og fjernes med et egnet spray-rengøringsmiddel
eller med punktvist med acetone. Der må ikke påføres ekstra forsegling på laminatgulves
overflade.

Bemærk! Beskyt gulvet mod ridser eller mærker! Brug en tilstrækkelig stor snavsopfangende måtte i indgangsområder.

Møbelben af træ, metal eller kunststof skal forsynes med filtpuder. Anvend kun kontorstole
med bløde møbelhjul (DIN 12529) [29] eller en beskyttelsesmåtte, der fås i handlen. Ved
at overholde disse henvisninger forøges laminatgulvets levetid og samtidig overholdes alle
garantikravene.

Fjernelse og genlægning

På grund af den både tvær- og langsgående limning er det ikke muligt at fjerne og
genlægge laminatgulvet uden at ødelægge det. Panelerne må derfor ikke bruges efter
fjernelse.
Brugt gulv kasseres som restaffald.
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