Leggeanvisning for Hydrocork Pressfit
Vennligst les følgende instruksjoner før monteringen starter.

Enkel og rask montering
Hydrocork er lett å tilpasse, og Pressfit klikksystem gjør monteringen enkel. Gulvbordene legges ned i sporet
til bordet på forrige rad, og slås ned med gummihammer eller rulles ned med en rulle. Dette gir deg til slutt
et vakkert gulv med veldig gode egenskaper.

Transport, oppbevaring og akklimatisering
Transporter og oppbevar pakkene liggende flatt på tørt underlag. Før montering skal pakkene akklimatiseres
i det rommet hvor gulvet skal monteres. La pakkene ligge flatt, i original emballasje, på et tørt og godt
ventilert sted i minst 48 timer. Under akklimatisering og montering må det sørges for jevn temperatur og
relativ fuktighet som ligger på det nivået som samsvarer med forholdene som vil være når bygningen er
bebodd. I de fleste tilfeller er det temperatur mellom 18 og 22 °C og relativ fuktighet fra 35 til 65 %.

Forberedelser før montering
Hydrocorkgulv har et flott og attraktivt utseende. For å oppnå en fin variasjon av nyanser, farger og mønster,
kan gulvbord fra forskjellige pakker med fordel blandes. På den måten unngås repetisjoner av identiske, lyse
eller mørke bord ved siden av hverandre.
Montør er ansvarlig for kontroll av bordene før de monteres. Sørg derfor for kontroll av bordene i dagslys
for synlige feil, mangler eller skader. Bord med synlige feil, mangler eller skader skal ikke monteres.
Frasorterte bord vil bli erstattet av leverandør. Blir de derimot montert, er dette montørs ansvar.
Hydrocorkgulv er egnet for innendørs bruk og kan monteres i de fleste boliger og kommersielle områder,
bortsett fra badstuer og permanente våte områder, eller der det kan forekomme overdreven fuktighet.
Det er mulig å bruke Hydrocorkgulv der vannsøl ofte oppstår, fordi Hydrocork ikke vil svelle når den utsettes
for vann. For å hindre vannet i å trenge inn under det monterte gulvet (som kan skape grobunn for sopp,
mugg eller lukt), bør man påføre polyuretantetningsmasse i ekspansjonsfugene.
Hydrocorkgulv kan monteres på harde overflater, slik som betong, spon, elastiske gulvbelegg, og keramiske
fliser som er helt jevne og sitter fast. Myke undergulv som tepper og lignende, eller underlag som kan gi rom
for bevegelse, må fjernes. Kontroller at undergulv og andre bruksforhold er i samsvar med spesifikasjonene
beskrevet i denne anvisningen.
Hydrocorkgulv skal ikke legges på underlag, da det kan legges direkte oppå betong og tre. Gamle
elastiske gulvbelegg som PVC, linoleum og kork må limes slik at det ikke er løse områder.
Ønsker man likevel å bruke underlag, må dette tilfredsstille minimumskravene fra MMFA (Multilayer
Modular Flooring Association). Sjekk med din leverandør.
Uavhengig av om undergulvet er nytt eller gammelt, kan det alltid være fare for restfuktighet i undergulvet.
Det kan være nødvendig å sjekke fuktighetsinnholdet i undergulvet.
På undergulv av betong uten varme, må den maksimale fuktighet være mindre enn 75% RH i CM test.

Hydrocork på tregulv/ sponplater/ OSB
Ved montering på et undergulv av tre, må du først fjerne eksisterende gulvbelegg, dersom dette finnes. Det
må ikke være noen tegn til fukt, mugg eller insekter. Undergulv av tre må være mekanisk festet, med for
eksempel skruer, og alle not- og fjærforbindelser skal være limt med egnet lim. Pass på at undergulvet
oppfyller kravene iht. NS 3420. Sørg for at undergulvet er stabilt og ikke har noen bevegelse, samtidig som
alle skjøter mellom platene er helt jevne. På tregulv anbefaler vi å legge Hydrocorkgulv på tvers av
undergulvet.

Hydrocork på eksisterende laminatgulv, parkett, eller andre lignende gulv
Det anbefales å fjerne gamle gulv før man legger Hydrocork, da disse vil ha en naturlig bevegelse gjennom
årstidene, og kan påvirke hvordan Hydrocorkgulvet ligger.

Hydrocork på keramiske fliser
Størrelsen på fugen mellom flisene må ikke være større enn 2mm bredde og 1mm dybde. Hvis dette ikke er
tilfelle, eller hvis det er noen form for ujevnheter, må det flytsparkles over flisene. Alle typer av betong og
keramiske undergulv må være jevne og tørre, og skal ikke ha ujevnheter på mer enn 3 mm per 2 m.

Oppvarmede undergulv:
For Hydrocorkgulv må overflatetemperaturen ikke overstige 27 °C. For detaljerte opplysninger, kontakt din
leverandør. Husk at tepper og lignende som ligger oppå Hydrocorkgulv kan gi en høyere overflatetemperatur
enn hva som er det maksimale tillatte.
Ethvert oppvarmet undergulv har visse arbeidsforhold, avhengig av varmesystemet og undergulvet.
For å unngå problemer med funksjon og holdbarhet under byggefasen, skal de normer og regler som gjelder
montering følges veldig strengt.
Tørking av et oppvarmet undergulv kan gjøres ved å slå på varmen før montering av gulvet. Gulvvarmen må
derimot være avslått før monteringen av gulv starter.
Under monteringen bør temperaturen på overflaten i undergulvet være mellom 18 og 21 °C, og denne bør
opprettholdes i 3 dager etter at monteringen er fullført. Deretter kan temperaturen økes langsomt til ønsket
temperatur, men ikke mer enn maks 27 °C.
Produsenten eller leverandøren av Hydrocork kan ikke holdes ansvarlig for reklamasjon knyttet til feil i
undergulv, ujevnt undergulv, feilaktig bruk, lim, lakk, bruk av vedlikeholdsprodukter som ikke anbefales
eller bord med synlige feil som ikke er frasortert under montering.

Monteringen:
Hydrocorkgulvet bør beskyttes mot varme og direkte sollys ved bruk av gardiner og persienner. I områder
som blir utsatt for sterk varme (≥ 45 °C) eller direkte sollys skal Hydrocorkgulvet limes til undergulvet med
egnet lim. Anbefalt lim er Casco Elastic Plus 3440, Casco Proflex 3470, Mapei Ultrabond P990 -1K, Sikabond
T-55, Wakol MS 260 og Bona R 850. Se egen anvisning for helliming
Hydrocorkgulv monteres som et flytende gulv. Dvs. at bordene ikke festes til undergulvet. Gulvlister skal ikke
presses ned slik at de hindrer gulvets bevegelse. Langs vegger og faste installasjoner, skal det være 5 til
10 mm ekspansjonsfuger.
Ikke monter faste og tunge konstruksjoner som kjøkken, kjøkkenøy, vedovn eller lignende oppå
Hydrocorkgulvet. Ønsker man likevel å montere gulvet under slike installasjoner må man lime
Hydrocorkgulvet direkte til undergulvet. Se egen anvisning for helliming
Gulvarealer større enn 100 m2, eller 10 m i lengde eller bredde, overganger mellom rom og asymmetriske
gulvflater krever ekstra bevegelsesfuger. Disse kravene kan man se bort ifra dersom Hydrocorkgulvet
hellimes til undergulvet. Se egen anvisning for helliming

Dersom en dørkarm/ list må kuttes, kan man bruke et Hydrocorkbord
for å oppnå riktig høyde. Sag til ønsket høyde og behold 2 mm glipe mot bordene.

Kontroller veggen der du starter leggingen, og sørg for at den er rett mot veggen på motsatt side. Dersom
målingene viser skjevheter, er det nødvendig å foreta justeringer på den første raden som legges. Pass på at
bredden på de første og siste radene er identiske, eller større enn 1/3 av bredden på bordet. Hvis veggen er
svært ujevn, kuttes bordene med tilsvarende bredde for å eliminere ujevnheten. Plasser det første bordet
oppå den andre raden, og kutt som angitt, eller tegn omriss av veggen ved å skyve et avkutt langs
veggen. Deretter kuttes bordene langs linjen.
Under montering bør området holdes rent for småpartikler, smuss og støv.

Verktøy og materialer:
Målebånd, kniv, blyant, vinkel, krittsnor og hvit gummihammer eller håndvalse.
1. Start monteringen fra høyre mot venstre, med notsiden av gulvbordet mot veggen.
Pass på ekspansjonsfuge mot vegg på mellom 5 og 10 mm, bruk gjerne avstandsklosser.

2. Hold det neste bordet fast i den korte enden slik at det ligger jevnt med det første bordet
og trykk bordet deretter ned ved hjelp av en håndrulle eller forsiktige dunk med
gummihammer. Pass på at langsidene ligger i en rett linje. Fullfør første rad på samme måte.
Siste bord kuttes i riktig lengde. Til dette bruker man en skarp kniv og lager et riss i korkens
overflate. Deretter knekker man enkelt av biten som skal bort.
3. Start neste rad med den biten som ble kuttet bort fra første raden. Denne må være minst
300mm lang, noe som sikrer at endeskjøter er forskjøvet med minst 300mm. Plasser det
første bordet på den nye raden slik at låsen passer i sporet på bordet i forrige rad. Trykk
bordet ned ved hjelp av en håndrulle eller forsiktige dunk med gummihammer.

4. Plasser og sett bordet i lås ved å bruke håndrulle eller gummihammer. Er skjøtene tette og
jevne mellom kort- og langsider viser dette at bordet er låst riktig i klikken mot den
foregående raden.

5. Når tre rader er fullført, juster avstanden mellom gulvet og veggen slik at man får 5 -10mm
ekspansjonsfuge. Fortsett installasjonen som beskrevet over til man er helt ferdig.

6. Kutt det siste bordet til riktig bredde. Plasser den siste planken på toppen av den
andre til siste rad og kutt som angitt. Sørg for at det er 5-10 mm avstand til veggen
slik at det er ekspansjonsmulighet for gulvet.

Ta opp gulv/ reparasjon:
Ønsker du å ta opp enkelte bord, eller fjerne hele gulvet, kan det gjøres ved å bruke f.eks. en sterk sugekopp.
Pressfit klikksystemet er konstruert slik at man kan ta opp bord midt i gulvet dersom man for eksempel har
fått en skade i et bord. Nytt bord legges så ned, ved hjelp av håndvalse eller gummihammer, der det gamle
bordet er fjernet.

