INSTALLATION

INSTALLATION
AF RULLER
INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD
MATERIALET

4.

Underlag bestående af plademateriale antages at have

Materialet er et vævet vinylprodukt med en bagside af glas-

et fugtindhold på 8 % (hvilket svarer til 40 % RH ved

fiberforstærket vinyl.

+20 °C), for at der ikke opstår bevægelse, som senere
kan forårsage skader. Hvis der er rør i gulvene, skal rørene

Fordi materialet er et vævet produkt, er dets struktur af

lægges, så gulvmaterialet ikke konstant udsættes for

natur uregelmæssig.

temperaturer over 30 °C, da der i modsat fald kan opstå
misfarvning og andre ændringer i materialet. Det gælder
også for arealer med gulvvarme.

Materialet er ikke godkendt til vådrum.
KRAV

FORBEREDELSE

1.

1.

2.

Underlaget skal være rent, tørt og fri for revner.

Fjern omhyggeligt alt støv og alle løse partikler. Hvis

Pletter af maling, olie mv., der kan forringe vedhæftnin-

der anvendes gulvafretningsmateriale, er det vigtigt, at

gen, samt støv skal fjernes. Bemærk, at asfalt,

den nødvendige styrke og jævnhed opnås. For at opnå

spildt olie, imprægneringsmidler og mærker fra en

det bedst mulige resultat anbefaler vi ±5 mm/2 m og

filtpen kan forårsage misfarvning.

±1,2 mm/0,25 m eller bedre.

Der skal være installeret nødvendig fugtisolering for

2.

Til underlag med høj eller ujævn absorption kan der

at forhindre, at skadelig fugt kommer i kontakt med

anvendes en primer. Primeren skal være helt tør, før

gulvmaterialet. Følg nationale regler og bestemmelser

installationen påbegyndes. Ved installation på eksisterende

vedrørende fugt i gulvkonstruktioner. Hvis der ikke

gulvbelægninger af plast/linoleum/træ skal forholdene

findes sådanne regler, skal du følge nedenstående

vurderes i hvert enkelt tilfælde, så der tages højde for

retningslinjer.

underlagets tilstand, installationsmetode og andre
forhold. Hvis underlaget er malet, er der risiko for

3.

misfarvning.

Ved lægning af produktet må den relative fugtighed i
underlag bestående af almindelig konstruktionsbeton
ikke overstige 85 %. Denne værdi gælder kun for byg-

3.

Før installation af materialet skal klæbemidlet og

gefugt. Målingerne skal altid udføres af specialuddannet

underlaget have tid til at opnå stuetemperatur, dvs.

personale.

en temperatur på mindst +18 °C - 25 °C. Den relative
luftfugtighed skal være 30-60 %. En højere luftfugtighed
medfører længere tørretid og risiko for dannelse af
luftbobler.
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INSTALLATION

INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD
INSTALLATION
1.

Brug klæbemidler beregnet til vinylgulve. Normal
rækkeevne er ca. 4 m2/liter klæbemiddel til
absorberende underlag og ca. 5 m²/liter for ikkeabsorberende underlag.

2.

Vent, indtil klæbemidlet er i klæbefasen, også ved
påføring på absorberende underlag. På den måde undgår
du, at der dannes luftbobler, fordi gulvbelægningen er
stiv og ikke hæfter ordentligt til klæbemidlet, når der
anvendes vådlimning.Sørg for, at hele gulvbelægningen
har fuld kontakt med klæbemidlet, ved at bruge en
gulvtromle.
Installationstiden afhænger af forskellige faktorer, herunder
underlagets type, underlagets absorptionsevne samt
temperaturen og luftfugtigheden i rummet.

3.

Brug en blyant til at lave eventuelle mærker. Hvis du skal
bruge materiale fra flere ruller samme sted, skal du bruge
ruller fra samme batch og bruge dem i nummerorden.

DIVERSE
1.

Hvis materialet installeres på trapper, skal der monteres
profillister.

2.

Hjul på kontorstole skal være lavet af polyamid (hård
type, beregnet til tekstilgulvbelægning).

3.

Møbelben skal være lavet af teflon, polyethylen, rustfrit
stål eller lignende.

4.

Visser typer gummi, der anvendes til vognhjul, dørmåtter
mv., kan forårsage misfarvning, hvor farven trænger
ned i gulvbelægningen. Denne type misfarvning kan
ikke fjernes.
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INSTALLATION

INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD
PROCEDUREN TRIN FOR TRIN
1.

Skær materialet ud i de ønskede længder.
Gulvbelægningen skifter udseende alt efter lysforholdene,
installationsretningen og beskuerens placering, så
derfor bør du tage hensyn til lysindfald og gangarealer
ved installation. Undgå samlinger på tværs af materialet.
Det er særlig vigtigt, når der er tale om stribede eller
mønstrede produkter, hvor det ikke er muligt at få striberne til at flugte på tværs af hele materialets bredde.
Længderne skal lægges i samme retning (se pilen på
bagsiden).

2.

6.

Læg den første bane på plads.

7.

Påfør Bolon Green Weld langs banens kantsnit. Undgå,
at overskydende produkt kommer på gulvbelægningens
overside.

8.

Læg den tilstødende bane på plads.

9.

Opsug forsigtigt den overskydende Bolon Green Weld

Placer længderne, så de overlapper med ca. 4 cm, og
tilskær derefter kanterne på begge længder, så du opnår en tæt samling. Overlappet for mønstrede produkter
skal muligvis have specifikke mål. Se side 4-5.

3.

4.

Rul/fold den første bane til side. Markér samlingens
placering på underlaget.

Rul/fold den tilstødende bane tilbage, og sæt afdækningstape på underlaget langs midten af samlingen.

med en mikrofiberklud.
10. Brug en gulvtromle til at sikre god kontakt mellem
underlaget og gulvbelægningen.
11. Gentag trin 3-10 for resten af banerne.
Du kan finde flere oplysninger på emballagen til Bolon Green
Weld.

5.

Påfør lim på underlaget, og fjern afdækningstapen,
mens du stadig kan komme til den.
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INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD
KOLLEKTIONER, DER IKKE KRÆVER SPECIALTILSKÆRING*

GRAPHIC CHECKED

*For nogle produkter er samlingen synlig i mønsteret, hvilket er tilsigtet.

1.
1.

Placer 2 baner gulvbelægning med et overlap på 4 cm,
og skær gennem begge baner.

2.

2.

1.

2.

Placer 2 baner gulvbelægning med et overlap, og juster
dem, så det gentagende mønster måler ca. 130 mm. Skær
gennem begge baner, hvor striben måler 65 mm.

Placer 2 baner gulvbelægning med et overlap på 4 cm,
og skær gennem begge baner.
Bemærk, at snittet skal foretages i de gule og lilla felter.

1.

2.

Placer 2 baner gulvbelægning med et overlap, ogjuster
dem, så det gentagende mønster måler ca. 180 mm.
Skær gennem begge baner, hvor striben måler 90 mm.
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INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD
BOLON BY YOU DOT

BOLON BY YOU STRIPE

1.

1.

Placer 2 baner gulvbelægning med et overlap på 4
cm, og skær gennem begge baner. Sørg for, at du ikke
skærer gennem de store prikker.

Læg banerne med et overlap, så mønsteret på tværs af
to striber måler ca. 6 cm.
Tilskær materialet, så striben måler ca. 3 cm.

2.

2.

BOLON BY YOU GEOMETRIC

BOLON BY YOU GRID

1.

1.

Læg 2 baner gulvbelægning, så mønstergentagelsen i
to kvadrater ved siden af hinanden måler 15 cm. Tilskær
materialet, så et kvadrat måler ca. 7,5 cm.

2.
2.

Læg banerne, så hele det glatte område overlapper
det spættede. Tilskær materialet, så det glatte område
måler ca. 1,5 cm. Bredden af det spættede område er
af mindre betydning.
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INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD
TRULY #1 ANYTHING EVERYTHING

Placér gulvet med det grønne felt øverst så det overlapper
hele feltets bredde. Skær herefter så 2 cm af feltet er synligt.
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INSTALLATION

INSTALLATION
AF FLISER/
PLANKER
INSTALLATIONSANVISNINGER: FLISER/PLANKER
MATERIALET
Materialet er et vævet vinylprodukt med en bagside af glasfiberforstærket vinyl. Akustiske fliser med filtunderlag er et
vævet vinylprodukt understøttet af glasfiberforstærket vinyl
og et lydisolerende filtlag bestående af 90% genanvendte
polyesterfibre fra PET-flasker.

4.

Fordi materialet er et vævet produkt, er dets struktur af
natur uregelmæssig.

Underlag bestående af plademateriale antages at have
et fugtindhold på 8 % (hvilket svarer til 40 % RH ved
+20 °C), for at der ikke opstår bevægelse, som senere
kan forårsage skader.
Hvis der er rør i gulvene, skal rørene lægges, så gulvmaterialet ikke konstant udsættes for temperaturer
over 30 °C, da der i modsat fald kan opstå misfarvning
og andre ændringer i materialet. Det gælder også for
områder med gulvvarme.

Materialet er ikke godkendt til vådrum.
KRAV
1. Underlaget skal være rent, tørt og fri for revner.
Pletter af maling, olie mv., der kan forringe vedhæftningen,
samt støv skal fjernes. Bemærk, at asfalt, spildt olie,
imprægneringsmidler og mærker fra en filtpen kan
forårsage misfarvning.
Ved installation på hævede gulvsystemer skal du sikre,
at panelerne er i vater. Installer fliserne i et tilfældigt
mønster oven på panelerne. Brug helst hæftelim.
2.

Der skal være installeret nødvendig fugtisolering for
at forhindre, at skadelig fugt kommer i kontakt med
gulvmaterialet. Følg nationale regler og bestemmelser
vedrørende fugt i gulvkonstruktioner. Hvis der ikke findes
sådanne regler, skal du følge nedenstående retningslinjer.

3.

Ved lægning af produktet må den relative fugtighed i
underlag bestående af almindelig konstruktionsbeton
ikke overstige 85 %. Denne værdi gælder kun for
byggefugt. Målingerne skal altid udføres af specialuddannet personale.

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

FORBEREDELSE
1. Fjern omhyggeligt alt støv og alle løse partikler. Hvis
der anvendes et gulvafretningsmateriale, er det vigtigt,
at den nødvendige styrke og jævnhed opnås. For at
opnå det bedst mulige resultat anbefaler vi ±3 mm/
2 m og ±1,2 mm/0,25 m eller bedre.
2.

Til underlag med høj eller ujævn absorption kan der
anvendes en primer. Primeren skal være helt tør, før
installationen påbegyndes. Ved installation på
eksisterende gulvbelægninger af plast/linoleum/træ
skal forholdene vurderes i hvert enkelt tilfælde, så der
tages højde for underlagets tilstand, installationsmetode
og andre forhold. Hvis underlaget er malet, er der risiko
for misfarvning.

3.

Før installation af materialet skal klæbemidlet og
underlaget have tid til at opnå stuetemperatur, dvs.
en temperatur på mindst +18 °C - 25 °C. Sørg for, at
kasserne med fliserne står på et plant underlag. Den
relative luftfugtighed skal være 30-60 %. En højere
luftfugtighed medfører længere tørretid og risiko for
dannelse af luftbobler.
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INSTALLATION

INSTALLATIONSANVISNINGER: FLISER/PLANKER
INSTALLATION
1. Brug klæbemidler beregnet til vinylgulve. Normal
rækkeevne er ca. 4 m2/liter klæbemiddel til absorberende
underlag og ca. 5 m²/liter for ikke-absorberende underlag.
2.

Anvend vådlimning til absorberende underlag. Hvis
der er tale om tætnede underlag (f.eks. fugtisolerede
underlag), skal produktet lægges sidst i klæbemidlets
våde fase eller tidligt i klæbefasen. Sørg for, at fliserne
har fuld kontakt med klæbemidlet, ved at bruge en
gulvtromle. Det kan være en god idé at bruge hæftelim,
hvis fliserne skal kunne løftes, f.eks. ved installation
på hævede gulvsystemer.Installationstiden afhænger
af forskellige faktorer, herunder underlagets type,
underlagets absorptionsevne samt temperaturen og
luftfugtigheden i rummet.

3.

Brug en blyant til at lave eventuelle mærker.

4.

Du opnår det bedste resultat ved at vende fliserne en
kvart omgang,
så de danner et ternet mønster (se figur 1 på side 3).
Fliserne kan også lægges, så de vender i samme
retning. I så fald anbefaler vi, at fliserne lægges i et
såkaldt halvstensforbandt, dvs. forskudt med en halv
flise i hver række (se figur 2 på side 3). Det giver et
mere ensartet resultat, end hvis fliserne lægges med
gennemgående samlinger, hvilket også er en mulighed
(se figur 3, på side 3).
Materialet er et vævet stof med naturlige variationer
i strukturen, og derfor kan der forekomme små
nuanceforskelle, hvis fliserne lægges i samme retning.
Bemærk pilens retning på bagsiden som vist på
figur 1, 2 og 3 på side 3.

DIVERSE
1. Hvis materialet installeres på trapper, skal der monteres
profillister.
2.

Hjul på kontorstole skal være lavet af polyamid (hård
type, beregnet til tekstilgulvbelægning).

3.

Møbelben skal være lavet af teflon, polyethylen, rustfrit
stål eller lignende.

4.

Visser typer gummi, der anvendes til vognhjul, dørmåtter
mv., kan forårsage misfarvning, hvor farven trænger
ned i gulvbelægningen. Denne type misfarvning kan
ikke fjernes.
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INSTALLATION

INSTALLATIONSANVISNINGER: FLISER/PLANKER
PROCEDUREN TRIN FOR TRIN
Bolon fliser/planker skal installeres ved hjælp af traditionelle
installationsmetoder til tæppefliser.
1.

Normalt begyndes installationen fra midten af rummet.
I gangarealer og smalle rum kan det være lettere at
arbejde fra den ene ende til den anden og bruge
midterlinjen som pejlemærke.

2.

Midterlinjen kan udmåles på følgende måde: Tegn en
linje mellem to af væggene ved deres midtpunkt. Tegn
derefter en ny linje, som danner et kryds med den
første linje. Brug eventuelt 3:4:5-metoden til at sikre,
at linjerne står vinkelret på hinanden.

3.

Begynd med at lægge den første flise ved midtpunktet.
Arbejd dig udad fra den første flise, så der dannes en
pyramideform. Fortsæt på samme måde, indtil den
første fjerdedel af gulvet er dækket.
Følg retningslinjerne nøje, og sørg for, at fliserne ligger
tæt an mod hinanden. Hvis de første fliser ikke følger
retningslinjerne, påvirker det hele processen.
Spred ikke klæbemiddel på et større areal, end du kan
nå at dække med fliser, mens klæbemidlet har den
rette konsistens.

4.

Det tager tid at skære kantfliserne til, så derfor kan det
være en god idé at begynde med at sprede klæbemiddel
på det område, der skal dækkes med hele fliser. Når
det er gjort, kan du skære alle kantfliserne til og lægge
dem i én arbejdsgang.

5.

Når alle fliserne er installeret, skal du køre en gulvtromle med et minimumtryk på 75 kg over alle
samlinger både på langs og på tværs.

1.

Fliserne er vendt en kvart omgang, så de danner et
ternet mønster.

2.

Fliserne er lagt i et såkaldt halvstensforbandt, dvs.
forskudt med en halv flise i hver række.

3.

Fliser med gennemgående samlinger.
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