
 

1 av 2| S i d e  

 

LEGGEANVISNING HOMOGENT VINYL BELEGG 

 

Før legging 

Vinylbelegg på rull skal lagres stående og akklimatiseres i minimum 24 timer før legging. Påse at 
rommet og undergulvet har høy nok temperatur helst 20 ˚C (min. 15˚C) under utførelsen og til 
limet er avbundet. Kontroller også at undergulvet er tørt, plant, rent og formstabilt slik at senere 
skader ikke kan oppstå. Undergulvet skal ikke ha fargestoffer eller forurensninger som senere 
kan skape misfarging.  
 
Sjekk alltid at du har mottatt riktig belegg i forhold til det du har bestilt, og at det ikke er skade på 
rullene. Det anbefales ikke å legge belegg med ulikt produksjonsnummer i samme rom. Det er 
håndverkers ansvar å sjekke dette før legging. Ved skade, ta kontakt med leverandøren før 
eventuell legging. Gamle gulvbelegg bør fjernes. Vinyl bør ikke utsettes for høyere temperaturer 
enn 28˚. 

Fukt 

Krav til øvre fukttoleranser i ulike undergulv: 
 

 

 
 
 

Planhetskrav 
Planhetskrav til underlag skal være i henhold til NS 3420-T Gulvbelegg. 

 
Legging 
Homogene gulvbelegg skal legges ensrettet. For legging av belegg skal retningslinjer i NS 3420-
T følges. Lengdene grovkappes og legges med overlapp i skjøten. På korte lengder kan skjøtene 
legges kant mot kant. Skjøtene skal være rette og tettskåret. Det kan være riktig å ha en ”liten” 
åpning mellom skjøten til styrehjulet på fresen.  
 
Dra lengdene halvveis tilbake og påfør lim på gulvet med en tannet sparkel. Følg 
limprodusentens anvisninger nøye vedrørende valg av lim, åpningstid og mengde lim pr. m2. 
 
Glatt ut manuelt og bruk en gulvvalse til slutt. Det er viktig å tilstryke eller valse skjøtene i samme 
høyde før fresing/sveising. Belegget skal ikke utsettes for varmt vann eller tyngre belastninger før 
limet er avbundet (normalt etter 7 døgn). Ved bruk av kontaktlim: vær oppmerksom på at enkelte 
typer kontaktlim kan misfarge belegget.  
 

 

 

 

Gulvtype Målemetode Betong Målemetode Sponplate Trefiberpl. Kryssfiner V.fast spon 

m/ varme RF – måling ≤ 75% Motstandsmåling 7% 7% 13% 7% 

u/ varme RF – måling ≤ 85% Motstandsmåling 12% 9% 15% 11% 
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Våtrom 
For legging i våtrom skal retningslinjer i NS 3420-T følges, og der dette kreves skal i tillegg 
våtromsnormen følges.  

 
Sveising 
Skjøtene kan freses og sveises når limet er tørt. Ved homogene belegg skal det freses 2/3 av 
tykkelsen. Ved sveising på belegg med overflate behandling av PU, PUR+ eller Evercare skal 
spesielt hurtigmunnstykke benyttes. Gerflor anbefaler bruk av følgende munnstykker: LEISTER 
27.21/105.433 eller JANSER 224800 007 eller tilsvarende (spalte i sveisedyse ca. 0,9 mm).  
 
La sveisetråd avkjøles før det skjæres med månekniv og førejern. Skjær til slutt rent uten førejern 
slik at skjøten flukter med omliggende gulvflater. 

 
Dekking 
Arbeides det på ferdig lagte gulv, bør gulvet dekkes med egnet materiale. 

 
Legging av homogene vinylfliser 
Følg de samme retningslinjene som for legging av homogent belegg på rull.  
 
Legging utføres i henhold til beskrivelsen, enten i rutemønster eller forbant. Flisene skal legges ut 
fra rommets midtlinje, ta også hensyn til avslutning av belegget mot åpninger og faste 
byggningsdeler. Hvis flisen blir mindre enn en halv flis inn mot vegg forflyttes senterlinjen en halv 
flisbredde (dette for å få mer enn 1/2 flis inn mot veggen). Bruk en krittsnor i forbindelse med 
leggingen for å sikre snorrette skjøter.  
 
Flisene skal monteres i 90˚ vinkel på hverandre. Dette for å unngå avtrapping. Avtrapping kan 
enten skyldes planhetsavvik i undergulvet, flisene presses ulikt hardt mot hverandre eller 
flisestørrelsens avvik i henhold til NS-EN 649. 
 
Vals godt over gulvet etter leggingen, før limet blir for tørt. Følg limprodusentens anvisninger 
nøye vedrørende valg av lim, åpningstid og mengde lim pr. m2. 
 
Sveising 
Vi anbefaler sveising av fliser. Fresing/sveisingen utføres på samme måte som for belegg på rull. 

 
Renhold/vedlikehold 
Se egen renhold og vedlikeholdsanvisning for homogent vinylbelegg. 
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