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Forudsætninger
Underlaget skal være rent, tørt, plant og uden rev- 
ner. Fjern pletter fra farve, olie og lignende samt 
støv, som kan forringe vedhæftningsevnen. Be- 
mærk at asfalt, spild af olie, imprægneringsmid- 
del, tuschmarkeringer og lignende kan give mis- 
farvninger.

Undergulv og fugtkonditioner

Normal 
bynings- 
beton

Normalt
plade- 
materiale

Eksister- 
ende 
kompakt- 
vinyl og 
linoleum

Beton 
med op 
til 85% 
RF rest- 
bygge-
fugt

Beton 
med op 
til 90% 
RF rest-
bygge- 
fugt

Acczent
Genius √ √ √ √ √
Tapiflex
Genius √ √ √ √ –

Ved montering af Tapiflex Excellence Genius 
på underlag af beton må den relative luftfugtig-
hed ikke overstige 85% RF ved 20°C, målt i hen-
hold til Gulvbranchen (Gulvfakta). Bemærk, at 
denne værdi kun gælder for byggefugt, og at mål- 
ing altid skal udføres af specialuddannet person- 
ale eller med korrekt udstyr.

Ved montering af Acczent Excellence Genius på 
underlag af beton må den relative luftfugtighed 
ikke overstige 90% RF ved 20°C, målt i henhold 
til Gulvbranchen (Gulvfakta). Bemærk, at denne 
værdi kun gælder for byggefugt, og at måling altid 
skal udføres af specialuddannet personale eller 
med korrekt udstyr. Der skal altid udføres ventiler- 
ede fodlister.

Nødvendig fugtisolering udføres i henhold til Gulv- 
branchens retningslinjer samt SBI-anvisning 178. 
Vær opmærksom på, at retningslinjerne skal om- 
handle byggefugt og ikke fugttilførsel ved gulve 

lagt på jord, gulve over fyrrum, gulve med gulv- 
varme, over højtemperaturrør i gulv osv.

Ved gulvvarme i betongulvet, skal denne være 
tilsluttet og i drift 3-4 uger, før gulvbelægningen 
monteres for at sikre en vellykket montering.

Sluk gulvvarmen 48 timer, før monteringen påbe-
gyndes, så undergulvet opnår den anbefalede tem-
peratur. Gulvvarmen skal være slukket eller skruet 
helt ned under lægningen og skal først tændes 6-7 
dage efter, lægningen er afsluttet. Kør gulvvarmen 
langsomt op med ca. 2°C pr. dag. Hverken under-
gulvets eller belægningens overfladetemperatur 
må overstige 27 °C.

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

VIGTIGT: Produkterne er ikke godkendt til lægning 
i vådrum.

Ved montering på eksisterende homogen vinyl el-
ler linoleum skal det tilsikres, at belægningen lig-
ger plant og fast til underlaget, og at overfladen er 
afrenset og helt ren.

Forberedelser
Støv og løse partikler fjernes omhyggeligt. Ved  
spartling, skal spartelmassen opfylde de gældende 
krav iht. Gulvbranchen. Gulvets planhed skal være i 
henhold til Gulvfakta.

BEMÆRK: Ved anvendelse af 2-komponent polye- 
sterspartelmasse kan der opstå misfarvninger, hvis 
blandingen er forkert og/eller utilstrækkelig. Bland 
ikke direkte på underlaget.

Excellence Genius
HETEROGEN KOMPAKT- OG AKUSTIKVINYL  
I RULLER TIL LØSLÆGNING

Lægnings- 
vejledning
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Anvend kun blyant til evt. markering eller opstreg- 
ning. Bemærk, at markering med tuchpenne, mar- 
kerings- og stempelfarver, kuglepen og lignende kan 
forårsage misfarvninger ved såkaldt migration.

Hvis der anvendes materiale fra flere ruller, skal disse 
have samme batch-/produktionsnummer og anvend- 
es i nummerrækkefølge.

Inden montering skal både gulvmateriale, lim og un- 
derlag opnå rumtemperatur, dvs. en temperatur på 
18-25°C. Den relative luftfugtighed skal være 30-60
% RF.

Ruller skal opbevares stående på en jævn overflade. 
Fejl i materialet skal straks rapporteres til Tarketts 
salgsafdeling.

Vær altid opmærksom på de farve- og rullenumre, 
som er angivet på etiketten.

Opbevar 2 m ruller lodret i en stabil position med af- 
stand mellem rullerne. 3 m og/eller 4 m ruller ligges på 
en række. Sørg for, at rullernes yderkanter vender opad.

Montering
Montering skal ske ved rumtemperatur dvs. 18- 
25°C. Den relative luftfugtighed i lokalet skal være 
35-65 % RF ved 20°C. Hold den samme temperatur 
og luftfugtighed min. 72 timer efter monteringen. 
Undergulvets temperatur skal være min. 15 °C.

Produktet skal akklimatiseres mindst 24 timer før 
monteringen. Tilskær banerne i den rette længde 
og lad dem ligge fladt og konditionere min. 8 timer, 
før de monteres. Dette er specielt vigtigt ved lange 
baner, men sørg altid for, at banerne er stabile 

Før monteringen påbegyndes, planlægges læg- 
ningsmetoden ud fra rummets form og det valgte 
gulvdesign. Planlæg banernes retning for, så vidt 
muligt, at undgå, at samlinger ligger i de mest tra-
fikerede baner i rummet samt i døråbninger m.m. 

Hvis rummet er næsten kvadratisk, skal banerne 
løbe parallelt med lysindfaldet. I lange, smalle rum, 
er det bedst at montere banerne i rummets længde-
retning. 

Banerne skal monteres, så farveforskelle undgås. 
Endevend banerne, når det er muligt, undtagen ved 
trædesign eller flisemønstre, som skal monteres i 
samme retning for at undgå spejleffekt.

Hvis kanterne er helt lige og ubeskadigede, kan ban- 
erne lægges uden at renskære kanterne. Hvis ikke, 
skal banerne overlappes og renskæres. Overfladen 
skal primes de steder, hvor der skal anvendes tape. 
Sørg altid for, at tapen hæfter godt til undergulvet. 

Gnid overfladen grundigt med et gnidebræt for at 
sikre, at gulvbelægningen kommer i god kontakt 
med tapen, og at al luft presses ud. Sørg for, at 
værktøjet til gnidning af gulvbelægningen ikke rid-
ser overfladen. Anvend en tromle (ca. 65 kg) til at 
rulle over områderne med tape.

Løslægning
Maksimal, sammenhængende flade for løslæg-
ning er 200 m2, og længde og bredde må ikke over-
stige 25 m. Ved montering på større flader skal 
gulvet opdeles med dilatationsskinner. 

Monter gulvet som ønsket og anvend dobbeltklæ-
bende Genius Tape, under banesamlingerne. Fjern 
beskyttelsesfilmen og fold banerne ned uden af-
stand. Tryk samlingerne godt ned med gnidebræt 
eller lignende. 

Skær gulvet til langs væggene med 1-2 mm af- 
stand for at kompensere for gulvets bevægelser. 
Anvend om nødvendigt en varmeføn til at blød- 
gøre materialet og/eller anvend tape på yderkant- 
erne for at lette beskæringen langs væggene.Ved 
montering på fugtig beton skal Acczent Excellence 
Genius kombineres med ventileret fodliste.

Hvis belægningen skal op i hulkehl, kan Acczent 
Excellence Genius bøjes op og fastgøres på væg-
gen med blødgøringsbestandig, dobbeltklæbende 
tape. Anvend en velegnet stærk tape, som kan an-
vendes til PVC i hulkehl. Rådfør dig med limlever- 
andøren. 

Tilpasning, foldninger og hjørner
Gulvet bukkes ca. 100-140 mm op ad væggen. 
Planlæg gulvlægningen inklusive det ekstra materi-
ale, der vil bøje op ad væggen og tilføj en margen på 
5 cm. Til runde hjørner kan du anvende en PA20-be-
klædningsprofil inden montering af gulvet.

3m 3m 3m

4m 4m 4m
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Anvend en lige kant og en blyant til at 
markere i en højde på ca. 100-140 mm 
på alle vægge, hvor gulvet skal bøjes. 
Anvend tapen op mod den markerede 
linje på væggene.

Undgå at anvende værktøjer med 
skarpe hjørner til foldninger Vi anbefa- 
ler at anvende en Tarkett Hockey Stick 
eller en hjørnerulle til at presse mat- 
erialet ind i overgangen mellem gulvet 
og væggen.

Ved montering i hjørner skal der fore- 
tages et snit i det overskydende mat- 
eriale, der begynder ca. 5 mm over 
gulvet i hjørnet. Hvis materialet skal 
opvarmes inden foldning, skal det op- 
varmes mellem banen og væggen.

Pres materialet godt ind i hjørnet. Vi 
anbefaler at anvende en hjørnerulle 
eller Tarkett Hockey Stick.

For at placere det trekantede stykke 
nemt og sikkert, skæres en rille på bag- 
siden af trekanten. Rillen må ikke være 
dybere end en tredjedel af banens tyk- 
kelse.

Hjørnesømmen skal placeres på en 
af væggene (helst den modsatte af 
indgangen for mindst synlighed) i en 
vinkel på 45 grader.

Trekanten kan nu placeres på hjør-
net og vil overlappe det foldede gulv. 
Skær gennem det overlappende mat- 
eriale for en tæt pasform.

Alle samlinger på gulve og beklæd-
ning skal være rillede inden svejsning. 

Ved montering af et udvendigt hjørne 
foldes banen mod hjørnet og skæres 
ca. 5 mm fra gulvet. Billedet viser 
hjørnet på banen og placeringen af 
snittet i en 45 graders vinkel. Derefter 
foretages et snit, som vist.

Anvend en varmluftpistol til omhyggelig 
svejsning af indvendige og udvendige 
hjørner. Anvend et egnet mundstykke, 
som er udviklet specielt til svejsning af 
vinylgulve i hjørner. OBS: Foretag altid 
tests for at indstille værktøjerne og svej-
setemperatur korrekt.
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Svejsning

Renskæring

Banerne skal varmesvejses. Sam-
lingerne fræses gennem slidlaget vha. 
håndfræser eller fugefræsemaskine 
inden svejsning. Fræs 2/3 af tykkelsen 
ved kompakt- og en dybde på ca. 1,5 
mm ved akustikbelægning. 
VIGTIGT: Fræs aldrig så dybt, at man 
kommer ned til skumbagsiden! 

Forsigtig: Svejsede samlinger skal 
renskæres i to trin. Første gang med 
slæde, når svejsetråden stadig er lun og 
anden gang med månekniv, når svejse-
tråden er afkølet. Start afskæringen, hvor 
du startede svejsningen. Du kan anvende 
en halvmånekniv eller en Mozart-kniv.

Svejses med varmluftblæser og PVC- 
svejsedysse til 4 mm svejsetråd. Udfør 
en testsvejsning, inden du påbegynder 
arbejdet for at justere hastighed og 
temperatur.

Kontrol
Arbejdet afsluttes med en kontrol. Kontroller, at 
det nylagte gulv er frit for limrester, og at der ikke 
er opstået buler eller folder efter monteringen.

Efter monteringen
Beskyt altid gulvet med tykt afdækningspap eller 
lignende under byggeriet. Hvis du anvender tape, 
må dette aldrig klæbes direkte på gulvets overflade! 

For det bedste resultat
Anvend kun tape, som er anbefalet af Tarkett.

Anvend et måttesystem ved indgange for at be-
skytte mod snavs og støv. Gummi kan forårsage 
misfarvning af gulvet. 

Kontakt Tarkett ved tvivlsspørgsmål i forhold til 
monteringen. 

Pleje og vedligeholdelse
Se vedligeholdelsesvejledning på Tarkett.dk.

Ansvarsfraskrivelse
Tarkett påtager ikke ansvar for de biprodukter, der 
anvendes ifm. produktet. og som ikke fungerer 
sammen med Tarketts produkter. Det er ene og 
alene denne producents/leverandørs ansvar. 


