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Information til montering af dit nye Wiking Gulv
Vi anbefaler altid ved køb af et Wiking Gulv af nedenstående gode råd overholdes og læses grundigt
både før, under og efter lægningen af gulvet. Overholdes nedenstående punkter vil du opleve, hvor
nemt et Wiking Gulv kan lægges, samt kvaliteten af dit nye gulv. Har du/i de mindste spørgsmål til
monteringen af gulvet, bedes i tage kontakt til os enten pr. mail eller tlf.

Før lægningen
1. Kontroller ved modtagelsen i dagslys, at den leverede vare er den bestilte.
2. Uåbnede pakker akklimatiseres opstrøet i rummet, hvor det skal monteres i min. 48 timer.
3. Rummets temperatur ca. 20 grader med relativ luftfugtighed på 40-60%.
4. Evt. betondække skal være tør med restporefugt på maks. 85%.
5. Der skal altid anvendes fugtspærre ved beton.
6. Rummet skal have været fri for byggefugt, opvarmet og ventileret i min. 4 uger før montering.
7. Underlag skal være tørt, rent og stabilt (ikke fjedrende).
8. Krav til planhed +/- 2 mm på et 2 meters retholt.
9. Varmeanlæg skal have været i drift, men slukkes 2 dage inden montering påbegyndes.

Under lægningen
1. Planker monteres i rummets længderetning.
2. Max areal svømmende lægning er 8x12 meter.
3. Skal gulvet lægges i flere rum, bør gulvfladen deles i døråbninger m.v.
4. Dilatationsfuger bør etableres ved større gulvflader, især hvis plankerne går på tværs i åbningen.
5. Rummets bredde opmåles af hensyn til bredde på slutrække, der skal være min 50 mm.
6. Der må ikke forekomme rækker uden endesamlinger.
7. Gulvet skal kunne bevæge sig frit i en sammenhængende flade, og må ikke fastgøres til underlag.
8. Gulvet på ikke belastes af tunge objekter, og må ikke lægges under køkkener, faste.
skabe, brændeovn eller skillevægge.
9. Åbn 4-5 pakker og mix planker fra flere pakker.
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10. Evt. planker med synlige fejl eller uønskede strukturudsving oversaves og
anvende til start/slut-planker.
11. Der kan forekomme svindrevner, vindridser små revner på tværs samt revner ved og i knaster.
12. Monterede planker anses som værende accepteret.
13. Endesamlinger i to naborækker skal forskydes min. 500 mm uden mønsterdannelse.
14. Hold 10 mm afstand til faste installationer, rør m.v.
15. Monter sandliste så du ikke risikere, at gulvet slipper fodliste – disse fastgøres i væg, ikke gulv.

Efter lægningen
1. Efter montering af gulvet hæves temperaturen af gulvvarmesystemet gradvist.
2. Samme fremgangsmåde anvendes i forbindelse med fyringssæsonens start og slut.
3. Åben eller luk aldrig pludseligt for varmesystemet.
4. Efter lægning bør gulvet afdækkes, specielt om der forekommer byggetrafik.
5. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve gulvfladen.
6. Ved olierede gulve skal der anvendes installationsolie inden ibrugtagning af gulvet.
7. Der monteres filtpuder på møbelben for at skåne gulvoverfladen.
8. Ved indgangen bør lægges en entrémåtte, der kan opsamle så meget smuds som muligt.
9. Ved gulvvask bør der kun anvendes så lidt vand som muligt.
10. Mennesker og trægulve kræver et sundt indeklima med en relativ luftfugtighed på ca. 50%.
11. Min 35% og max. 65% relativ luftfugtighed i ganske korte perioder.
12. Vedligeholdelsesvejledninger kan downloades på www.wikinggulve.dk

For yderligere spørgsmål er i velkommen til at tage kontakt til os enter pr. mail eller telefon.
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