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Forudsætninger
Underlaget skal være rent, tørt og plant, samt uden 
revner. Pletter fra farve, olie og lignende samt støv, 
som kan forringe vedhæftningsevnen, fjernes. 
Bemærk at asfalt, spildt olie, imprægneringsmiddel, 
tuschmarkeringer og lignende, kan medføre misfarv-
ninger.

Nødvendig fugtisolering udføres i henhold til
Gulvbranchens retningslinjer samt SBI-anvisning 
178. Vær opmærksom på, at retningslinjerne skal 
omhandle byggefugt og ikke fugttilførsel ved gulve 
lagt på jord, gulve over fyrrum, gulve med gulvvarme, 
over højtemperaturrør i gulv osv.

Ved eventuel rørføring i gulvet forudsættes det, at rørene 
lægges, så gulvmaterialet ikke konstant udsættes for tempe-
raturer over 30 °C, idet der i så fald kan opstå
misfarvninger og andre forandringer i materialet.

Underlag af plademateriale forudsættes af have et
fugtindhold på 8 % ± 2 (vægt procent) (svarende til 40 % RF 
ved +20 °C), så der ikke opstår bevægelser, der senere kan 
forårsage skader.

VIGTIGT: Dette produkt er ikke godkendt til lægning i vådrum

Ved anvendelse af dette produkt må RF i underlag af
normal bygningsbeton ikke overstige 85 % RF målt i
henhold til Gulvbranchen (GSO gulvfakta). Bemærk,
at denne værdi kun gælder for byggefugt.

Bemærk, at måling altid skal udføres af særligt uddannet 
personale.

Ved gulvkonstruktioner med lavt vandcementtal (vct < 
0,38) eller ved vakuumbehandlet beton, skal man være 
særligt opmærksom på fugtindholdet i betonens overflade 
samt overfladens sugeevne. Betongulvet skal altid primes 
og spartles for at opnå et ensartet sugende underlag. Følg 
altid spartelmasse leverandørens anvisninger. Planheds-
kravet til undergulvet er ± 2 mm på en 2 meter retskinne 
i henhold til Gulvbranchens anvisninger. Anvend en 
alkalistabil lim.

 Ved anvendelse af alkalistabilt lim anbefales sen vådlimning.

Angående valg af lim ved forskellige underlag/overfladema-
teriale henviser vi til Gulvbranchens anbefalinger
vedrørende gulvlim samt lim leverandørens anvisning.

Sørg endvidere altid for at følge lim og spartelmasse
leverandørens anvisninger samt Gulvbranchens anbefalinger
(GSO Gulvfakta).

Forberedelser
Støv og løse partikler fjernes omhyggeligt. Meget kraftigt
eller ujævnt sugende underlag primes underlaget. Priming-
en skal være helt tør, inden lægningen påbegyndes.

Spartelmassen skal opfylde de gældende krav, iht. Gulv-
branchen. BEMÆRK! Ved anvendelse af 2-komponent
polyesterspartelmasse kan der opstå misfarvninger ved
forkert og/eller utilstrækkelig blanding. Massen må ikke
blandes direkte på underlaget. Ved eventuel markering
eller opstregning bør der kun bruges blyant. Bemærk, at
alle markeringer med tuschpenne, markerings- og stempel-
farver, kuglepen og lignende kan forårsage misfarvninger 
ved såkaldt migration. Hvis der anvendes materiale fra flere 
ruller, skal disse have det samme produktionsnummer og 
anvendes i nummerrækkefølge. 

Inden montering skal både gulvmateriale, lim og underlag 
opnå rumtemperatur, dvs. en temperatur på 18 - 25 °C. 

Den relative luftfugtighed skal være 30-60 %.

Ruller opbevares stående.



Montering
Montering skal ske ved rumtemperatur, 18 - 25 °C.
Den relative luftfugtighed i lokalet skal være 30-60 %.
Produktet hellimes med såkaldt gulv- og væglim, jf.
limleverandørens anbefalinger. 

Svejsning

Banerne skal endevendes for at undgå farveforskelle. 

Produktet skal trådsvejses med farveafstemt tråd. Fuger
skal fræses eller fases inden svejsning. BEMÆRK! Der må
ikke fræses/fases dybere end maks. 1,0 mm eller ned til
skummet. Afprøv fræserens indstilling på et overskydende
stykke materiale, og fræs/fas aldrig ned i produktets
skumlag! For at undgå unødig varmepåvirkning på gulv-
belægningens overflade ved fugen anbefaler vi, at man
altid anvender Tarketts hurtigsvejsedyse med lille dysedia-
meter.

Svejsetråden skal afkøles inden renskæring. Renskæringen
udføres i to omgange grov- hhv. finskæring.

Sørg for, at kniven til renskæring er god og ikke beskadi-
ger belægningens overflade.

For at opnå det bedste resultat bør svejsningen ikke ske,
før limen er hærdet, normalt 24–48 timer efter lægning.

Lav en svejseprøve på et overskydende stykke materiale,
inden du går i gang, for at tilpasse varmen til svejsehas-

tigheden. 

Kontrol
Arbejdet afsluttes med kontrol. Kontroller, at belægningen 
er fri for limrester, og at det ikke er opstået buler eller folder 
efter monteringen.

Pleje og vedligeholdelse
Se Pleje & vedligeholdelse af Acczent.
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