INSTALLASJON

INSTALLASJON
AV RULLER
INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING
MATERIALET
Materialet er et vevd vinylprodukt med bakside av glassfi-

4.

berforsterket vinyl.

Underlag av plater antas å ha fuktighetsforhold på 8
% (som tilsvarer 40 % relativ luftfuktighet ved 20 °C),
slik at det ikke oppstår bevegelser som kan forårsake

Siden materialet er et vevd produkt, har det naturlig uregel-

skader. Hvis det er rør i gulvene, må de være lagt slik at

messig struktur.

gulvmaterialet ikke blir kontinuerlig utsatt for temperaturer som overstiger 30 °C, siden det kan føre til misfarging og andre endringer i materialet. Dette gjelder også

Materialet er ikke godkjent for våtrom.

områder med gulvvarme.
KRAV
1.

2.

Underlaget må være rent, tørt og uten sprekker.

FORBEREDELSER

Flekker av maling, olje og lignende vil svekke vedhef-

1.

Fjern alt støv og alle løse partikler. Når det brukes

ten, og eventuelt støv må fjernes. Asfalt,

avrettingsmasse, er det viktig at den oppnår nødvendig

oljesøl, impregnering og tusjmerker kan føre til misfa-

styrke og jevnhet. For best resultat anbefales

ring.

±5 mm / 2 m og ±1,2 mm / 0,25 m eller bedre.

Det må finnes nødvendig fuktsikring for å forhindre at

2.

På svært eller ujevnt absorberende underlag kan det

skadelig fuktighet kommer i kontakt med gulvet. Følg

brukes primer. Primeren må tørke helt før installasjo-

gjeldende regler og forskrifter for fuktighet i gulvkon-

nen påbegynnes. Installasjon på eksisterende gulvbe-

struksjoner. Hvis slike regler og forskrifter ikke finnes,

legg av plast/linoleum/tre må vurderes fra tilfelle til

kan du bruke følgende som et forslag.

tilfelle, basert på underlagets tilstand, installasjonsmetode og andre forutsetninger. Hvis underlaget er

3.

malt, er det fare for misfarging.

Når dette produktet skal legges, må den relative luftfuktigheten i underlag av vanlig betong ikke overstige
85 %. Denne verdien gjelder bare for konstruksjonsfuktighet. Måling skal alltid utføres av spesialutdannet
personell.

3.

Før materialet installeres, må lim og underlag få tid til
å tilpasse seg romtemperaturen, altså oppnå en temperatur på minimum 18–25 °C. Den relative luftfuktigheten må være 30–60 %. Høyere luftfuktighet gir lengre
tørketid og kan også forårsake blemmer.

Bolons hovedkontor: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400
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INSTALLASJON

INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING
INSTALLASJON
1.

Bruk lim som er utviklet for vinylgulv. Normalt forbruk
er rundt 4 m2/liter lim for absorberende underlag, og
rundt 5 m²/liter for
ikke-absorberende underlag.

2.

Bruk alltid klebrig lim, selv på absorberende underlag.
Dette for å unngå bobler som følge av at gulvet er stivt,
slik at det ikke fester godt hvis det limes vått. Bruk en
skjøterull for å sikre at hele gulvbelegget er i kontakt
med limet.
Installasjonstiden avhenger av flere faktorer, blant
annet type underlag, underlagets absorpsjonsevne og
temperaturen og luftfuktigheten i rommet.

3.

Bruk en blyant hvis du skal merke ting. Hvis det skal
brukes materiale fra flere ruller, må du bruke ruller fra
samme parti, og i nummerert rekkefølge.

DIVERSE
1.

Hvis materialet monteres på trapper, må det brukes
lister.

2.

Hjul på kontorstoler må være av polyamid (hard type
som er beregnet på tekstilgulv).

3.

Møbler må ha føtter av teflon, polyeten, rustfritt stål
eller lignende.

4.

Enkelte typer gummi som brukes i hjul til traller, gulvmatter og lignende kan føre til misfarging. Denne typen
misfarging kan ikke fjernes.
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INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING
TRINNVIS FREMGANGSMÅTE
1.

Skjær til nødvendige lengder.
Siden gulvet endrer utseende etter lys, hvilken vei det
installeres og hvor tilskueren står, må du ta hensyn til
lystilførsel og trafikkområder under installasjonen.
Unngå skjøter på tvers av materialet. Dette er spesielt
viktig for produkter med striper eller mønstre, siden det
ikke er mulig å sentrere stripene langs hele bredden.
Lengdene må legges i samme retning (se pilen på
baksiden).

2.

Lengdene overlappes med cirka 4 cm, og deretter dob-

6.

Rett ut den første lengden.

7.

Påfør Bolon Green Weld langs lengdens tverrsnitt. Ikke
søl på materialet som dekker gulvet.

8.

Rett ut den tilstøtende lengden.

9.

Sug forsiktig opp overflødig Bolon Green Weld i skjøten

beltskjæres de for å oppnå en god skjøt. For produkter
med mønster kan det være spesielle krav til overlappingen. Se side 4–5.

3.

4.

Rull/brett den første lengden. Merk skjøtens plassering
på underlaget.

Rull/brett over tilstøtende lengde, og plasser maskeringstape på underlaget langs midten av skjøten.

med en mikrofiberklut.
10. Bruk en skjøterull for å sikre god kontakt mellom underlag og gulvbelegg.
11. Gjenta trinn 3–10 for resten av lengdene.
Se Bolon Green Weld-boksen for mer informasjon.

5.

Lim underlaget, og fjern maskeringtapen mens du
fortsatt har tilgang til den.
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INSTALLASJON

INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING
SKJØTER UTEN SPESIELL KUTTING*

GRAFIKK-KONTROLLERT

*Enkelte produkter vil få skjøter som er synlige i mønsteret. Dette er gjort
med hensikt.

1.
1.

Overlapp to lenger av gulvbelegg med 4 cm, og skjær
gjennom begge.

2.

2.

1.

2.

Overlapp to lengder av gulvbelegg, og juster dem slik at
mønsteret er cirka 130 mm. Skjær gjennom begge der
stripen er 65 mm.

Overlapp to lengder av gulvbelegg 4 cm, og skjær gjennom begge.
Kuttet skal gjøres i de gule og lilla feltene.

1.

2.

Overlapp to lengder av gulvbelegg, og juster dem slik
at mønsteret er cirka 180 mm. Skjær gjennom begge der
stripen er 90 mm.
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INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING
BOLON BY YOU DOT

BOLON BY YOU STRIPE

1.

1.

Overlapp to lengder av gulvbelegg 4 cm, og skjær gjennom begge. Ikke skjær i de store prikkene.

Overlapp slik at mønsteret over to striper er cirka 6 cm.
Skjær slik at stripen blir cirka 3 cm.

2.

2.

BOLON BY YOU GEOMETRIC

BOLON BY YOU GRID

1.

1.

Overlapp to lengder av gulvbelegg slik at mønsteret
som gjentas på to tilstøtende firkanter er 15 cm. Skjær
slik at den ene firkanten blir cirka 7,5 cm.

2.
2.

Overlapp hele den glatte delen over den marmorerte.
Skjær slik at den glatte delen blir cirka 1,5 cm.
Bredden på den marmorerte delen er mindre viktig.
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INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING
TRULY #1 ANYTHING EVERYTHING

Overlapp to lengder av gulvbelegget med det grønne feltet
øverst. Juster slik at hele feltet overlappes og skjær gjennom
slik at 2 cm av feltet viser.
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INSTALLASJON AV
FLISER/PLANKER
FLISER/PLANKER
INSTALLASJONSANVISNING: FLISER/PLANKER
MATERIALET
Materialet er et vevd vinylprodukt med bakside av glassfiberforsterket vinyl. For akustikk fliser med filtbakside er
materialet et vevd vinylprodukt med bakside av glassfiberforsterket vinyl og et lydisolerende filtlag bestående av 90%
resirkulerte polyesterfibre fra PET-flasker.

4.

Siden materialet er et vevd produkt, har det naturlig uregelmessig struktur.
Materialet er ikke godkjent for våtrom.
KRAV
1. Underlaget må være rent, tørt og uten sprekker.
Flekker av maling, olje og lignende vil svekke vedheften, og eventuelt støv må fjernes. Asfalt, oljesøl,
impregnering og tusjmerker kan føre til misfaring.
Ved installasjon på opphøyet gulv, må du påse at panelene er i vater. Monter flisene vilkårlig over panelene.
Du bør bruke tackifier.
2.

3.

Det må finnes nødvendig fuktsikring for å forhindre at
skadelig fuktighet kommer i kontakt med gulvet. Følg
gjeldende regler og forskrifter for fuktighet i gulvkonstruksjoner. Hvis slike regler og forskrifter ikke finnes,
kan du bruke følgende som et forslag.
Når dette produktet skal legges, må den relative luftfuktigheten i underlag av vanlig betong ikke overstige
85 %. Denne verdien gjelder bare for konstruksjonsfuktighet. Måling skal alltid utføres av spesialutdannet
personell.

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

Underlag av plater antas å ha fuktighetsforhold på 8 %
(som tilsvarer 40 % relativ luftfuktighet ved 20 °C), slik at det
ikke oppstår bevegelser som kan forårsake skader.
Hvis det er rør i gulvene, må de være lagt slik at gulvmaterialet ikke blir kontinuerlig utsatt for temperaturer
som overstiger 30 °C, siden det kan føre til misfarging
og andre endringer i materialet. Dette gjelder også
områder med gulvvarme.

FORBEREDELSER
1. Fjern alt støv og alle løse partikler. Når det brukes
avrettingsmasse, er det viktig at den oppnår nødvendig
styrke og jevnhet. For best resultat anbefales
±3 mm / 2 m og ±1,2 mm / 0,25 m eller bedre.
2.

På svært eller ujevnt absorberende underlag kan det
brukes primer. Primeren må tørke helt før installasjonen
påbegynnes. Installasjon på eksisterende gulvbelegg av
plast/linoleum/tre må vurderes fra tilfelle til tilfelle,
basert på underlagets tilstand, installasjonsmetode
og andre forutsetninger. Hvis underlaget er malt, er det
fare for misfarging.

3.

Før materialet installeres, må lim og underlag få tid til
å tilpasse seg romtemperaturen, altså oppnå en temperatur på minimum 18–25 °C. Sørg for at eskene med
fliser ligger på flatt underlag. Den relative luftfuktigheten må være 30–60 %. Høyere luftfuktighet gir lengre
tørketid og kan også forårsake blemmer.

INSTALLASJON

INSTALLASJONSANVISNING: FLISER/PLANKER
INSTALLASJON
1. Bruk lim som er utviklet for vinylgulv. Normalt forbruk
er rundt 4 m2/liter lim for absorberende underlag, og
rundt 5 m²/liter for
ikke-absorberende underlag.
2.

Bruk våtliming på absorberende underlag. Med forseglet underlag (for eksempel underlag med fuktsperre),
brukes sen våtliming til tidlig klebrig liming. Bruk en
skjøterulle for å sørge for at flisene er i kontakt med
limet. Det kan være lurt å bruke tackifier hvis det er
nødvendig for å kunne løfte flisene, for eksempel
ved installasjon på opphevet gulv. Installasjonstiden
avhenger av flere faktorer, blant annet type underlag,
underlagets absorpsjonsevne og temperaturen og
luftfuktigheten i rommet.

3.

Bruk en blyant hvis du skal merke ting.

4.

For best resultat bør flisene vris en kvart
omdreining, slik at du lager et sjakkmønster (se figur
1, side 3).
Du kan også legge flisene i samme retning. Hvis du gjør
det, anbefaler vi at du legger flisene som murstein, altså ved å forskyve dem med en halv flis (se figur 2, side
3). Det gir et mer enhetlig resultat enn hvis du legger
med kontinuerlig skjøt, som også er mulig (se figur 3,
side 3).
Siden materialet er et vevd stoff med naturlige variasjoner i struktur, kan det oppstå små forskjeller i fargen
hvis flisene legges i samme retning. Se hvordan pilen
på baksiden peker, som vist i figurene 1, 2 og 3 på side
3.

DIVERSE
1. Hvis materialet monteres på trapper, må det brukes
lister.
2.

Hjul på kontorstoler må være av polyamid (hard type
som er beregnet på tekstilgulv).

3.

Møbler må ha føtter av teflon, polyeten, rustfritt stål
eller lignende.

4.

Enkelte typer gummi som brukes i hjul til traller, gulvmatter og lignende kan føre til misfarging. Denne typen
misfarging kan ikke fjernes.
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INSTALLASJONSANVISNING: FLISER/PLANKER
TRINNVIS FREMGANGSMÅTE
Bolons fliser/planker skal installeres ved hjelp av tradisjonelle installasjonsmetoder for gulvfliser.
1.

Det er vanlig å starte installasjonen fra midten av
rommet. I ganger og mindre rom kan det være enklere
å arbeide fra den ene siden til den andre, og å bruke
midtlinjen som rettesnor.

2.

Midtlinjen kan defineres slik: Tegn en linje fra midten
mellom to vegger. Tegn deretter en linje til for å skape
et kryss med den andre linjen. Du kan bruke 3:4:5-metoden for å kontrollere vinklene.

3.

Begynn å legge fliser i midten. Arbeid deg ut fra den
første flisen, slik at du skaper en pyramide. Fortsett slik
til du er ferdig med den første fjerdedelen av gulvet.
Følg retningslinjene, og sørg for at flisene sitter tett
sammen. Hvis de første flisene ikke følger linjene,
påvirkes hele prosessen.
Ikke spre mer lim enn at du kan dekke det med fliser
mens det fortsatt har riktig konsistens.

4.

Siden det tar tid å skjære til kantflisene, kan det lønne
seg å spre limet der du skal legge ferdige fliser først.
Når det er gjort, skjærer du alle kantflisene og legger
dem samtidig.

5.

Etter legging kan du bruke en skjøterull for å rulle alle
skjøtene i lengde- og bredderetningen. Bruk minimum
75 kg trykk.

1.

Fliser som er vridd en kvart omdreining for å lage et
sjakkmønster.

2.

Fliser lagt som murstein, forskjøvet med en halv flis.

3.

Fliser med kontinuerlig skjøt.
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