
Montering og bruksanvisning for Virtuo Laminat og TopSilence. 
OBS: les igjennom hele monteringsanvisningen før du starter arbeidet. 

Før legging 
A. Påse at du har fått det materialet du har bestilt og at det ikke har feil eller 

skader. De uåpnede forpakningene skal akklimatiseres minst 50 cm fra vegg i 
rommet som de skal monteres i minst 48 timer, i normal romtemperatur ved 
ca. 20̊ C og luftfuktighet 40 til 70 % RF.

B. Fjern gammelt belegg, tepper, nålefilt, laminat og flytende parkett. 

C.  Ujevnheter i undergulvet skal være mindre en 2 mm på 1 meters målelengde 
og 1,2 mm på 25 cm. Har undergulvet større ujevnheter en dette må det 
avrettes med egnet sparkel. 

D.  Riktig verktøy vil gjøre installasjonen enkel. 

E. Bruk alltid 0,2 mm alkalieresistent Polyetylen folie på betong, keramisk flis og 
sten med minst 20 cm overlapp i skjøten som med fordel tapes. Pass på at 
folien går minst 2 cm opp på veggen. Bruk alltid polyetylen folie på gulv med 
gulvvarme.   

F. Det skal alltid benyttes 2 mm etafoam eller tilsvarende for laminat uavhengig 
type underlag, også i tillegg til Polyetylen folien. Etafoam kreves ikke som 
underlag til TopSilence men kan benyttes ved behov. 

G. Kontroller alltid undergulvets fukt. Undergulvets skal aldri overstige 90 % RF. 

H. Ideell temperatur og luftfuktighet er 20̊ C ved 50 til 60 % RF. Temperatur skal 
ligge mellom 15 til 27̊ C og RF mellom 40 til 70 %. 

I. Gulvvarme: gulvets overflate skal ikke på noe tidspunkt overstige 27̊ C. 

J.  Husk alltid ekspansjonsskjøter mellom ulike rom, og minst 10 mm klaring til 
vegg, rør, trapper osv. 



K. Gulvet skal ha minimum klaring til vegg på 10 mm for gulv mindre en 11 
meters lengde og 5 meters bredde. Husk alltid å bruke ekspansjonslist for gulv 
større en 11 x 5 m (lengde/bredde). I tørre klimaer, for eksempel i Norden om 
vinteren, kan den relative fuktigheten falle under 30 til 40 % og stige til over 
70 % om sommeren. Dette vil skape bevegelser i gulvet som kan føre til at 
klaring til vegg og fast innredning blir for liten. Dette kan skape knirk, buling 
og sprekk dannelser. Monter aldri laminat under fast innredning som kjøkken 
og tilsvarende.  

L. Benytt alltid plast eller filtknotter under innredning og møbelben. Ved bruk 
kontorstoler med hjul skal myke hjul type: W benyttes. Alternativt kan en 
avlastningsplate for kontorstoler med hjul benyttes.  

Legging trinnvise instruksjon: 

1. Legg som hovedregel gulvet i lys retning. Pass på at bordene på hver side blir
bredere en 10 cm.

2. Bruk avstandsklosser for riktig klaring til vegg.

3. Skyv første rekke sammen horisontalt. Monter bordene sammen fra venstre
mot høyre med not-spore ut. Påse at første rad blir helt rett.

4. Start neste rad med den delen som ble igjen etter første rekke (minimum 40
cm). Vinkle neste bord in i langsiden og press den tett inntil foregående bord. 

5. Press ned kortsiden i hele bordets bredde for korrekt låsing av skjøt.

6. Forskyv skjøtene minimum 40 cm i forhold til foregående rad. 
For Authentic Expressions skal skjøten forskyves 50% av lengden.

7. Bordene kan løsnes ved at hele siste raden løftes opp og bordene skyves fra
hverandre horisontalt.

8. Bruk ikke elastisk fugemasse i døråpninger og rundt rør da dette vil låse
gulvets naturlige bevegelse. Bruk dør, ekspansjonslister og rørmansjetter.



Pass på: 
a. Slå ikke bordene sammen med slagkloss og hammer.

b. Ved eventuelt vann-søl, tørk opp umiddelbart. Ikke sett blomsterpotter på
gulvet som det kan komme fuktighet fra.

c. Gulvet er ferdig overflatebehandlet og skal ikke slipes eller etterbehandles.

d. Skal ikke brukes i våtrom eller arealer som blir utsatt for mye fuktighet
 (kun tørre bruksområder). 

e. Benytt aldri damp i forbindelse med renhold.

f. Skadede bord skal sorteres bort og ikke installeres. Skadede bord vil bli
erstattet av forhandler.

g. Ved demontering ikke bryt bordene fra hverandre vertikalt men skyv borden
 horisontal. 
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