
Leggeanvisning 
HETEROGENE VINYLGULV - NORDIC STABIL 

Alt du trenger 
å vite for å
installere
heterogene vinylgulv



Heterogene vinylgulv 
NORDIC STABIL

Et boligprodukt for både renovering og nyproduksjon. 
Demper trinnlyd opptil 19 dB. Den doble armeringen gir 
ekstra dimensjonsstabilitet. 
Produktet kan legges direkte på undergulv i betong eller 
løslegges på gamle gulv.

• Forutsetninger

Underlaget må være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. 
Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, 
må fjernes. Vær oppmerksom på at asfalt, oljesøl, 
impregneringsmidler, markering med tusj og lignende kan 
gi misfarging.

Ved liming av produktet, kan RF i underlag av normal kon-
struksjonsbetong ikke overskride 90 % RF målt i samsvar 
med den gjeldende utgaven av NS 3420. Merk at denne 
verdien kun gjelder for byggfukt, og ikke fukttilskudd 
ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over 
høytemperaturrør i gulv og lignende..

NB: Måling av fukt skal utføres av spesielt opplært 
personell.

Ved løslegging kan produktet legges på betong med fukt-
mengde å maks 85% RF.

Underlag av platematerialer forutsettes å inneholde en 
fukt mengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C), 
slik at ikke bevegelser som senere kan forårsake skader 
oppstår. 
Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets 
overflatetemperatur ikke overskrider 27 °C ved noe tilfelle.

• Håndtering / oppbevaring

Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpas-
ses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. 
Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %.
På grunn av produktets formstabilitet er det viktig at du 
ved håndtering/oppbevaring unngår rynker eller kraftige 
bretter som kan gi forandringer som er synlige i slepelys. 

NB: Ruller må oppbevares i stående stilling.

• Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig med støvsuger. 
Ved sparkling må avretting av gulvet oppfylle kravene i 
henhold til gjeldende utgave av NS 3420. 

OBS! Hvis det benyttes 2-komponent polyestersparkel, 
kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig 
blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Husk at 
alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter 
og stempler, kulepenner og lignende, kan forårsake 
misfarging gjennom migrering.

• Montering

Montering må gjøres i romtemperatur, dvs. minst 18 °C. 
Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %.
Beskjær alltid lengdene og la de ligge fremme slik at de 
kan akklimatiseres før de tilpasses. Spesielt viktig ved 
lengre lengder.
Hvis du bruker materialer fra flere ruller, skal disse ha 
samme produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge 
etter nummer. 
Vend alltid lengdene når mønsterbildet gir mulighet for 
det, slik at du unngår forskjeller i fargene. 

Nordic Stabil kan hellimes eller løslegges. 
Ved løslegging legges lengdene løst uten mellomrom i 
noe tilfelle. 
Unntak: Ved dørkarmer eller andre steder med en lengde 
på opptil 100 mm. Ved dørkarmer i tre kan man sage et 
spor med f.eks. håndsag hvor vinylen presses inn.
Sørg alltid for at du har en åpning på cirka 3 mm mot alle 
yttersider i rommet.
Kontroller at du ikke bygger  inn luftbobler.  
Du får best resultat hvis du lar de beskårede lengdene 
ligge ute en stund før de tilpasses. 
Trykk ut eventuelle luftbobler med feiekost.

Ved avslutninger mot dørterskler, må du gi lengdene rom 
for bevegelse. Legging i flere sammenhengende rom uten 
separerende terskler og lignende, anbefales ikke.

OBS! Klem ikke fast vinyllengdene.

Det er svært viktig at sokler, karmer, lister og terskler 
monteres på en slik måte at gulvmaterialet ikke låses fast.

NB: Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.
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• Legging kjøkken

Hvis gulvet legges før kjøkkeninnredning monteres, må 
produktet hellimes. Det er mulig å installere produktet 
med nivålist bak kjøkkeninnredning når dette kreves. 
Ved løslegging forutsettes det at kjøkkeninnredningen 
al-lerede er på plass. I nisjer for hvitevarer kryssteipes 
materialet og skjøten plasseres cirka 30 mm bak 
sokkelens planlagte montering. Disse skjøtene festes mot 
underlaget med dobbeltsidig teip. Ellers installeres vinylen 
med en 3 mm åpning mot kantene.

• Skjøting generelt

Pass på eventuell mønstertilpasning. Med vinylgulv som 
underlag: Vær forsiktig når du kutter skjøtene. Kutt ikke 
gjennom og ned i vinylen under. Risiko for hevelse av 
skjøter!
Skjøter teipes med Tarketts dobbeltsidige skjøteteip eller 
annen garantert myknerbestandig teip fra annen leveran-
dør.
Hvis man får flere skjøter kan den dobbeltsidige teipen 
brukes som enkeltsidig teip, dvs. at man lar beskyttelse-
spapiret sitte på.

• Skjøting

Skjøtene skal maskinfreses før trådsveising, men ikke 
dypere enn ca. en tredjedel av mattens tykkelse. Kontroller 
freseinnstillingen på en løs bit.
Hvis du freser for dypt kan det føre til at det blir vanske-
ligere og renskjære tråden. For  at du skal unngå unød-
vendig varmepåvirkning på overflaten til gulvbelegget 
nærmest fugene, anbefaler vi at du alltid bruker Tarkett’s 
munnstykke for hurtigsveising.
Husk at du vanligvis kan ha en lavere temperatur når du 
sveiser, ettersom fordypningen du har frest er mindre enn 
ved sveising av homogene materialer.

Sveisetråden må kjøles ned før du renskjærer. 
Ren-skjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og 
deret-ter finskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er 
godt satt opp og ikke skader vinylens overflate.
Før du begynner å sveise kan du prøve deg frem på en løs 
bit for å tilpasse varmen til sveisehastigheten.

Produktet kan også kjemisk sveises i rom med lavere 
belastning. Bruk Tarkofix eller et annet produkt tilpasset 
kjemisk sveising.

For best resultat skal skjøtene tettskjæres ved dobbelt-
skjæring før skjøting. Rådfør deg med leveradøren om du 
er usikker på hvilken skjøtemetode som skal benyttes.

• Viktig!

Ved løstlegging skal materialet beskyttes med et underlag 
av plexiglass, karbonat eller tilsvarende under kontorsto-
ler med hjul.

• Gode råd

Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

Husk at gulvet som nylig er lagt, er ekstra følsomt for 
store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første 
dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første 
dagene kan gi varige trykkmerker.

• Vedlikeholdsanvisning

Se egen vedlikeholdsanvisning og mer informasjon på 
våre nettsider www.tarkett.no


