Legge Quattro Clic
Vær oppmerksom på følgende før og mens du legger produktet!
Les først gjennom hele veiledningen for legging av produktet!
Gulvbeleggsarbeidet er basert på «De generelle tekniske avtalebetingelsene for byggearbeid» (ATV) DIN 18365.

Hold deg til disse instruksjonene, ellers kan garantikravene bli ugyldige.
Forberedelse: Lagre pakkene 48 timer før legging under samme klimatiske betingelser som det er der produktet skal legges [1].
Viktig forutsetning for montering og lengre holdbar verdi av laminatgulvet er et romklima med 15–30 °C og en relativ luftfuktighet på 40–70 %.
Material- og verktøybehov: add2 PE-folie, underlagsvare (add2 Pur 2.0., add2 Wood 5.0), add2 selvklebende fugebånd av aluminium, add2 avstandskile, trelim/hvitlim
D3 (PVAc-basert), sager, blyant, tommestokk/linjal, meisel, fuktig klut [2]

Underlaget for leggingen av laminatet må være utformet slik at laminatgulvet kan legges i
henhold til instruksjonene.
Som underlag er bl.a. mineraliske underlag godt egnet (slik som avrettingsmasse, betong,
asfalt), konstruksjoner av trespon samt tregulv. Undergulvet må være helt jevnt, tørt, rent
og ha tilstrekkelig bæreevne. Ujevnheter i gulvet på mer enn 2 mm på 1 m må utjevnes
ordentlig (iht. DIN 18202) [3]. Flatheten på underlaget kan lettest registreres med en rett
kant eller et langt vater.
Det skal ikke være noen kanter, trinn eller lignende ujevnheter på underlaget. Smuss som
puss- eller gipsrester o.l. må fjernes fullstendig. Riper i underlaget skal også klassifiseres
som et problem. For å kunne hevde fulle krav på klager må du følge kravene iht. ATV DIN
18365 og §4 pkt. 3 VOB/B.
Kontroller panelene for mangler i et godt opplyst område. Planker med synlige feil utenfor
de gjeldende toleransene, slik som høyde-, glans-, dimensjons- og fargeavvik, må sorteres
ut og skiftes ut uten ekstra kostnader [4]. Man kan ikke lenger klage på paneler som
allerede er blitt behandlet.
Laminatgulv legges flytende og skal ikke limes, skrus fast, spikres eller på annen måte
fikseres på underlaget. Oppstilling av svært tunge gjenstander, slik som kjøkkeninnredning,
har også en fikserende virkning. Det anbefales å sette opp kjøkkeninnredning og kjøkkenskap før laminatgulvet legges, og legge laminatgulvet kun til rett bak ytterkanten på
kjøkkeninnredningens sokkel. Hvis dette ikke følges, blir eventuelle klager ikke gyldige [5]!
Teppegulv må alltid bli fjernet, og er ikke egnet som underlag. Teppet som ligger under
laminatgulvet kan ha en fjærende bevegelse når man går på laminatgulvet, noe som fører
til sterkt trykk i kantene. Dette ødelegger not og fjær-forbindelsen og fører til dannelse av
fuger. Teppegulvet må også fjernes av hygieniske grunner. Fuktighet som oppstår kan føre
til dannelse av mugg og bakterier [6].
Vær oppmerksom på at dette laminatgulvet ikke er egnet for våtrom, slik som bad og
badstuer [7].
Hvis man legger laminatgulvet på mineraliske underlag, slik som betong, sementmasse,
kalsiumsulfatmasse og steinfliser, må man først måle fuktigheten. Avrettingsmassen skal
ikke overskride følgende restfuktighet før man legger laminatgulvet:
Sementmasse:		
				
Kalsiumsulfatmasse:
				

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

Før man legger laminatgulvet på mineralske underlag som betong, avrettingsmasse osv.
må man legge en egnet dempebremsefolie (PE-folie) som et trau for å beskytte mot fuktighet. Banene legges overlappende (ca. 50 mm) ved siden av hverandre og fikseres med
add2 aluminiumsfugebåndet. Man skal ikke legge PE-folie på underlag av tre, slik som
treplater eller treplanker [8].
Til alle underlag anbefales en systemrelatert underlagsvare (se Materialbehov). Underlagsvaren legges på «støt», altså ikke overlappende. Hvis laminatgulvet allerede har en
integrert underlagsvare, må man ikke bruke en ytterligere underlagsvare.

9

Bruk av gulvvarme (varmtvann/elektrisk) er kun mulig hvis den er riktig montert og hvis
den blir riktig drevet [9]. Levering og installasjon av gulvvarmen må være av moderne teknologi, og må settes i drift av et spesialistfirma i samsvar med de tilsvarende kriteriene for
oppvarming. Følgelig må en signert oppvarmings- og nedkjølingsprotokoll være tilgjengelig.
Gulvvarmen må legges og brukes over hele rommet. Gulvvarme som kun er lagt delvis i
rommet, er ikke tillatt. Temperaturen på 27 °C som ligger på gulvets underside, skal ikke
1

overskrides på noe tidspunkt og ikke på noe punkt på gulvet. Alle klager i sammenheng
med drift eller montering av gulvvarme er utelukket når kravene som er beskrevet over,
ikke overholdes. Klager er kun gyldige som en del av våre generelle garantibestemmelser.
For undergulv med og uten gulvvarme må faginstallatøren utføre og protokollere nødvendig
CM-måling før gulvet monteres.
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Ved flytende legging av laminatgulvet må man være oppmerksom på laminatgulvets og
underlagsvarens termiske motstander. Summen av de termiske motstandene til alle komponenter må være ≤ 0,15 m² K/W iht. kravene i DIN EN 14041. Ved bruk av underlagsvarer
som ikke kommer fra vårt tilbehørssortiment, blir alle garantikrav knyttet til overholdelse av
den effektive maksimalt tillatte termiske motstanden for den totale konstruksjonen avvist
når man legger laminatgulvet flytende på oppvarmingsmasse.
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Det anbefales å sortere panelene i henhold til ønsket mønster eller fargenyanser før
gulvet legges. Bruk de åpnede pakkene umiddelbart!
Legge gulvet:
I utgangspunktet har hvert panel en omløpende notleppe [13]. Laminatgulvet gir mulighet
til å opprette not- til fjærside ved å bruke muskelkraft. For å gjøre dette blir notleppen
brutt av på det nominelle brytepunktet [11–13], eller den blir værende i den opprinnelige
tilstanden. Etter man bryter av en del, må man kontrollere om notleppen er ren og ordentlig. Rester må forsiktig fjernes med et stemjern/meisel.
For å opprette sporet blir en hvilken som helst av de lange panelsidene værende i den
opprinnelige tilstanden, dvs. at notleppen ikke blir brutt av. For å opprette fjæren blir notleppen brutt av, og siden som da oppstår, er fjærsiden [11, 12].
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Avhengig av hvordan man skal legge laminatgulvet, må man da bryte av notleppene på
den ene eller begge sidene av panelet [13].
Etter hver gang man oppretter en fjærside, må man sikre at den passer sammen med det
foregående panelet, f.eks. ved å holde de to panelene mot hverandre [14].
Forskriftene for kassering av restene som oppstår, må overholdes.
Roterte og/eller speilvendte bilder er mulig, og vises ikke i alle mulige kombinasjoner [13].
Hvert panel må limes fast med alle nærliggende paneler, uavhengig av hvordan man
legger laminatgulvet. For å gjøre dette påføres en limstripe på paneler som allerede ligger
på underlaget [15]. Limstripen blir alltid påført på panelet som allerede ligger på gulvet,
ikke på det panelet man skal legge på som neste [16]. Den flytende leggingen av gulvet
blir ikke påvirket av dette.
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Når du forbinder sammen paneler, må du bruke kraft som vist på bildet [17], for å feste
dem sammen. Ikke bruk hammer når du forbinder panelene, og ikke vinkle inn panelet.
Den belagte flaten skal ikke belastes før limet har tørket. Det anbefales å vente i minst 90
minutter før man går på det limte laminatgulvet.
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Hvis det kommer lim ut av fugene til panelene når man forbinder dem, må limet fjernes
umiddelbart med en klut [18].
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Uendelige muligheter for utforming med sideforholdet 4 (lengde) til 1 (bredde) eller 2 (lengde) til 1 (bredde).

Man kan legge laminatgulvet prinsipielt i alle retninger. Forutsetning for dette er at notleppen fortsatt er til stede på den ytre kanten til den belagte flaten, dvs. at den
ikke er brutt av. Men det anbefales å holde seg til en primær retning når man legger panelene.
Det påfølgende mønsteret for legging av gulvet definerer vi som standardmønster.
Fiskebensmønster:
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De påfølgende arbeidstrinnene viser til skjemaet som vises i bildet [19]. Hvis man har en annen retning når man legger gulvet eller hvis rommets geometri er annerledes, må fremgangsmåten tilpasses til dette.
Man skal først legge panelene (1) opptil minst (7) i rekkefølgen som vises. For å gjøre dette plasseres panelet (1) på et hvilket som helst sted i rommet, uten at man
bryter av en notleppe. Notleppen til panelet (2) brytes av på en av de to korte sidene.
Forsikre deg om at begge panelene kan forbindes med hverandre med så nøyaktig høyde som mulig når du holder panelene (1) og (2) mot hverandre. Hvis de passer
sammen, påfører du en limstripe på en del av den lange siden til panelet (1) der panelet (2) skal ligge på panelet (1). Deretter skal panelet (2) plasseres på panelet
(1) som vist, med så symmetriske kanter og så nøyaktig høyde som mulig [17].
Notleppen til panelet (3) brytes av på en av de to lange sidene. Forsikre deg om at alle tre panelene kan forbindes med hverandre med så nøyaktig høyde som mulig
når du holder panelene (1), (2) og (3) mot hverandre. Hvis de passer sammen, påfører du en limstripe på den lange siden til panelet (2) og den korte i den til panelet
(1). Deretter skal panelet (3) plasseres på panelet (1) og (2) som vist, med så symmetriske kanter og så nøyaktig høyde som mulig [17].
Resten av panelene festes på samme måte som den beskrevne fremgangsmåte.
Deretter skal sammensetningen av panelene (1) til (7) skyves forsiktig i ønsket posisjon på gulvet (f.eks. midten av rommet) som resten av panelene skal baseres på.
Obs! Ikke påfør sterkt trykk- og trekkbelastning på de sammensatte panelene, ettersom limet ennå ikke er helt tørket.
Tommelregelen for når man legger resten av panelene er at notleppene til flaten som er lagt [19] (med tykk, sort kant) skal alltid peke utover (og ikke være brutt av).
Man skal legge hele paneler helt til det ikke lenger passer et helt panel mellom veggene og den lagte flaten. De åpne restflatene skal fylles til slutt.
Legging av restflatene eller panelene (16) til (18) skal alltid være orientert fra laminatflaten mot den tilsvarende veggen.
På samme måte som skjemaet over, skal man også legge fiskebensmønsteret med formatet 314 mm x 628 mm. Rekkefølgen for eller antall paneler må ved legging
tilpasses til rommets geometri.
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De to korte sidene på et panel er preget på forskjellig måte. Alle leggemønstre der to korte panelsider møter hverandre, trenger da ekstra oppmerksomhet [20]. Det er
trykket piler på baksiden av panelene, og disse må man følge når man vil legge to korte panelsider mot hverandre. Man skal kun legge panelene når alle pilene peker i
samme retning. Det er ikke tillatt at to paneler festes mot hverandre med kortsiden når pilene peker i ulik retning.
De påfølgende arbeidstrinnene viser til skjemaet som vises i bildet [20]. Hvis man har en annen retning når man legger gulvet eller hvis rommets geometri er annerledes, må fremgangsmåten tilpasses til dette.
Første rekke:
Panelet (1) skal plasseres i det bakre hjørnet av rommet. Før det blir notleppen brutt av på en kort og en lang side som peker mot rombegrensnigene (veggene). Mellom veggene og laminatgulvet skal man holde en avstand til kanten på ca. 12 mm ved å bruke avstandskiler.
Man må bryte av en kort og en lang side på panelet (2). Forsikre deg om at begge panelene kan forbindes med hverandre med så nøyaktig høyde som mulig når du
holder panelene (1) og (2) mot hverandre (se pilens retning! [20]). Hvis de passer sammen, påfører du en limstripe på den korte siden til panelet (1). Deretter skal
panelet (2) legges på den korte siden av panelet (1) med så symmetriske kanter og så nøyaktig høyde som mulig [17].
Alle panelene på første rekke festes sammen på samme måte. Det siste panelet i første rekke, panel (3) bilde [20] skal avkortes med en sag, slik at det har omtrent 12
mm kantavstand til den tilgrensende (her høyre) veggen.
Andre og følgende rekker:
Lengden på panelet (4) skal avkortes med en sag, slik at det er kortere enn panelet (1), men med en lengde på minst 300 mm.
Notleppen til panelet (4) skal brytes av på en av de to lange sidene. Den gjenværende notleppen til den korte siden må da befinne seg på høyre side.
Forsikre deg om at begge panelene kan forbindes med hverandre med så nøyaktig høyde som mulig når du holder panelene (4) og (1) mot hverandre. Hvis de passer
sammen, påfører du en limstripe på den lange siden av panelet (1) der panelet (4) skal legges. Deretter skal panelet (4) plasseres på den lange siden av panelet (1)
med så symmetriske kanter og så nøyaktig høyde som mulig. De to korte sidene på venstre skal da også ha så symmetriske kanter som mulig.
Notleppen til panelet (5) skal brytes av på en av de to lange og en av de to korte sidene. Den gjenværende notleppen til den korte siden må da befinne seg på høyre
side.
De tidligere viste arbeidstrinnene gjentas for resten av leggingen.
Merknad: For et regelmessig skipsgulvmønster må panelene (1), (8), (16) osv. samt panelene (4), (12), (19) osv. legges med samme lengde.
På samme måte som skjemaet over, skal man også legge skipsgulvmønsteret med formatet 314 mm x 628 mm.
Rekkefølgen for eller antall paneler må ved legging tilpasses til rommets geometri.
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De påfølgende arbeidstrinnene viser til skjemaet som vises i bildet [21a]. Hvis man har en annen retning når man legger gulvet eller hvis rommets geometri er annerledes, må fremgangsmåten tilpasses til dette.
Kassettrekke 1 – første kassett – panel (1) til (4).
Panelet (1) skal plasseres i det bakre hjørnet av rommet. Før det blir notleppen brutt av på en kort og en lang side som peker mot rombegrensningene (veggene).
Mellom veggene og laminatgulvet skal man holde en avstand til kanten på ca. 12 mm ved å bruke avstandskiler.
Notleppen til panelet (2) skal brytes av på en av de lange og en av de korte sidene. Forsikre deg om at begge panelene kan forbindes med hverandre med så nøyaktig
høyde som mulig når panelene (2) og (1) er festet mot hverandre. Hvis de passer sammen, påfører du en limstripe på den lange siden til panelet (1). Deretter skal
panelet (2) legges på den lange siden av panelet (1) med så symmetriske kanter og så nøyaktig høyde som mulig [17]. De korte kantene til panelet (1) og (2) må
også ha symmetriske kanter.
Panelene (1) til (4) festes sammen på samme måte som beskrevet over.
Kassettrekke 1 – andre kassett – panel (5) til (8).
Den andre kassetten er rotert 90 ° sammenlignet med den første kassetten.
Man må bryte av en kort og en lang side på panelet (5). Forsikre deg om at alle panelene kan forbindes med hverandre med så nøyaktig høyde som mulig når du holder panelet (5) mot den første kassetten. Hvis de passer sammen, påfører du en limstripe på den korte siden til panelet (1) til (4). Deretter skal panelet (5) plasseres
på den første kassetten med så symmetriske kanter og så nøyaktig høyde som mulig [17]. Den lange kanten til panelet (1) og den korte siden til panelet (5) må også
ha symmetriske kanter – dvs. at kassett 1 og 2 må ligge i flukt.
Panelene (6) til (8) festes sammen på samme måte som beskrevet over. Gjenta den beskrevne fremgangsmåten for resten av kassettene og kassettrekkene. Panelene
må avkortes i henhold til rombegrensningene (veggene). Kantavstanden mellom alle panelene og veggene er alltid 12 mm (bruk avstandskiler).
På samme måte som på illustrasjonen over, kan man også legge kassettmønsteret med formatet 314 mm x 628 mm [21b].
Rekkefølgen for eller antall paneler må ved legging tilpasses til rommets geometri.
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Ved flater med en lengde eller bredde på mer enn 8 meter og ved sterkt vinklede rom
trenger man ekspansjonsfuger (minst 20 mm bredde) [22].
Kun da kan gulvet utvide seg eller trekke seg sammen når klimaet endres. Vær også
oppmerksom på dette når du legger laminatgulv over flere rom. Da må flatene brytes ved
dørkarmen.
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Bevegelsesfuger kan dekkes til med passende profiler. Bevegelsesfuger skal ikke fylles
med kabler eller annet materiale. Vær oppmerksom på kravene iht. ATV DIN 18365. Bevegelses- og kantfuger i underlaget skal ikke lukkes med kraft, ellers kan funksjonen deres
reduseres.
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Bevegelsesfuger må brukes konstruktivt med samme mulighet for bevegelse.
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For varmerør må man kutte ut hull som er 30 mm større enn rørets diameter [23]. Sag
ut en «innpasningsstykke», lim det, sett det inn og fikser det med en kil til limet er ferdet
[24]. Deretter dekker du til hullene med varmeelementhylser.
Avkort tredørrammer slik at et panel med trinnlydisolasjon inkludert et gap på 2–3 mm
passer under den [25, 26].
Fjern avstandskilen etter at du hr lagt panelene.
For en perfekt slutt fester du sokkellisteklammene i avstand på 400–500 mm på veggen,
så setter du på sokkellister som er blitt tilskåret til passende mål [27].
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Rengjøring og pleie
Smuss som ikke sitter fast, kan fjernes ved å feie eller ved å bruke en støvsuger som er
egnet for harde gulv.
For vedlikeholdende rengjøring skal kun rengjøringsmiddelet vårt Add2 Laminat brukes.
Poleringsmiddel og rengjøringsmiddel med pleietilsetninger som voks, olje, osv. er ikke
egnet for laminatgulv. Laminatgulvet skal ikke poleres [28].
Fotavtrykk og smuss kan enkelt vaskes bort med en fuktig klut. Unngå at det gulvet blir
værende vått over lengre tid [28]!
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Vær spesielt forsiktig med blomsterpotter, vaser o.l. som står på laminatgulvet. Bruk gjerne
et vanntett underlag til dette.
Vanskelige flekker kan fjernes med en egnet rengjøringsspray eller fjernes punktvis med
aceton. Ekstra forsegling skal ikke påføres på laminatgulvets overflate.

Obs! Beskytt gulvet mot riper og trykkmerker! I inngangsområdet bør du bruke en tilstrekkelig stor matte som fanger opp smuss.
Møbelføtter av tre, metall eller plast må påføres filtputer. Bruk kun kontorstoler med myke
hjul (DIN 12529) [29] eller legg en beskyttelsesmatte under dem. Hvis du følger disse
merknadene, øker du levetiden til laminatgulvet, og alle garantikravene blir opprettholdt.

Bytte eller demontering

Det er ikke mulig å bytte ut eller demontere dette flytende lagte laminatgulvet uten skader,
fordi det er limt både på tvers og på langs. Panelene skal derfor ikke brukes på nytt etter
at de er blitt demonterte.
Panelene kan kastes med husholdningsavfall.
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