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Lægningsanbefalinger til noraplan® gulve

Undergulvet skal følge anbefalingerne fra Gulvbrancen i DK (se gulvfakta).

norament® gulve skal før nedlimningen være klimatiseret, dvs. temperaturen på noraplan® gulvet skal svare til undergulvets og være 
mindst 15 °C.

Materialefejl, som var synlige før lægningen, kan ikke anerkendes ved en reklamation efter lægningen. 

Vi anbefaler, at lægge noraplan® fliser i forbandt. 

For hurtig montering kan nora® nTx eller nora dryfix™ ed (ved montering af dissipative og ledende nora® gulve) anvendes. Følg de 
relevante monteringsanbefalinger.

Læs også vores „Generelle anvisninger for lægning af nora® gulve, formtrapper og tilbehør“. 

forkert rigtigt

Nødvendigt værktøj til tilskæring af 
samlingen

Nødvendigt værktøj til limningen

Bemærk pileretningen på gulvets bag-
side og læg altid banerne eller fliserne i 
samme retning

Ved opbevaring på byggepladsen op-
bevares rullerne stående:
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Skær altid samlingerne samme før limningen. Hvis der skal laves endesamlinger, skal de skæres før tilskæringen af øvrige samlinger. 
Skæring af samlinger er som beskrevet nedenfor.

 1.  Mål først banebredden; den må efter 
tilskæring af samlingen ikke overskri-
de 1,22 m el. 1,20 m (ultra grip). Rul 
banerne ud, Lad banerne overlappe, 
den fabriksskårne kant skal ligge 
over den ikke skårne kant. (er tynde-
re)

 2.  Ret den fabriksudskårne kant ud med 
nora®-sømskæreren langs en lineal 
(ca. 1 cm fra den fabriksskårne kant), 
hvorved der skæres ind i banen ne-
denunder, dvs. den skæres lidt over. 
Som alternativ til nora® sømskæreren 
kan der anvendes kantskærer (Wolff).  
En linoleumsskærer er imidlertid ikke 
egnet.

 3.  Det har i praksis vist sig at være nem-
mere at skære det sidste af den ne-
derste belægning med en krumkniv. 
Tilskæring efter nedlimning anbefales 
ikke, da der er stor risiko for at sam-
lingen presses op. 
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 4.  Efter at samlingen er skåret, slås halv-
delen af banen tilbage.

   Undergulvet og banens bagside 
 støvsuges.

 5.  Akryllim er velegnet. Vi anbefaler 
nora® AC 100*. Påfør limen ved hjælp 
af en takket liste som anbefalet af 
producenten. 

* eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden, anvendelse samt forbruget af det valgte produkt kan findes i brugssvejledningen  
el. det tekniske datablad, fra den anden leverandør

 6.  For at undgå, at banen får en omslags-
skant, trækkes banen ca. 10-20 cm i 
den våde lim. 

 7.  Den nødvendige udluftningstid afhæn-
ger af temperaturen, luftfugtigheden 
og sugeevnen for det pågældende 
undergulv. Det skal derfor sikres, at 
limens åbentid ikke overskrides. Sørg 
for, at limen er overført korrekt til bag-
siden af gulvbelægningen. Vær op-
mærksom på yderligere oplysninger 
fra producenten.
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 8.  Ved lægning af banerne skal der 
være afsmitning af lim på gulvets 
bagside. Læg banerne ned imod 
hinanden uden tryk, banerne må 
under ingen omstændigheder pres-
ses eller trykkes sammen. Hvis sam-
lingerne skal fuges, må fugebredden 
ikke overstige 0,3 mm.

 9.  Derefter gnides hele gulvet omhygge-
ligt, f.eks. med et korkbræt, efterføl-
gende tromles med en egnet tromle 
(50 kg) på kryds og tværs. tromlingen 
skal alt efter temperatur, gentages 
efter et stykke tid, især ved ender og 
samlinger.

Vigtige oplysninger:

Limrester på gulvets overside skal straks fjernes med nora® flydende voks.

norament® skal under lægningen, og mens limen tørrer, beskyttes mod temperaturændringer, ved f.eks. sollys 
(glaspartier ned til gulvet eller opvarmning i kolde perioder, hvor varmekilden lukkes ned efter arbejdstids ophør)

Bortset fra noraplan® ed og noraplan® ec må gulvsømmene tidligst tætnes med nora® termotråd (se bearbejdningsanbefalingen 
"Fugetætning") – 24 timer efter montering!

Først 72 timer efter lægningen må gulvet belastes fuldt.

Våd eller fugtig rengøring må først foretages, når limen er afbundet, dvs. tidligst efter ca. 48 timer. Vi beder dig om at overholde vores 
rengørings- og plejeanbefalinger for det relevante noraplan® gulv, som findes på vores hjemmeside. 

Mens limen hærder, må den installerede gulvbelægning ikke tildækkes. Derefter skal der anvendes et luftgennemtrængeligt specialmate-
riale, indtil der er foretaget inspektion og godkendelse. I tungt belastede indgangspartier anbefales det at udlægge tilstrækkeligt store 
dørmåtter eller lignende. 

Ved lægning af noraplan® ed og noraplan® ec henvises desuden til vores særskilte "Lægningsanbefalinger ESD (ledende + dissi-
pativ)".

Som alternativ til brug af en konventionel lim kan lægningen også udføres med nora dryfix™ ed, se "Lægningsanbefalinger til monte-
ring af nora dryfix™ ed".

Specielt:

Ved lægning af noraplan® unita og noraplan® ultra grip skal der ved skæring, fræsning etc. regnes med et øget forbrug af knivbla-
de.
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noraplan® akustik

Kun i baner 

Som supplement til norament®-monteringsanvisning skal følgende overholdes:

Til limning af noraplan® gulve med skum (akustik) på bagsiden er en dispersionslim velegnet. Vi anbefaler nora® AC 100*.

På grund af den elastiske bagside er fugning/svejsning af samlingerne med nora® fugemasse eller nora® termotråd nødvendig;  
det kan ske tidligst 24 timer efter lægningen (se monteringsvejledningen „Fugning“).

* eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden, anvendelse samt forbrug af det valgte produkt kan findes i brugsvejledningen eller i det 
tekniske  datablad fra producenten.

Kontakt: 
Tel.:
DK  +45 43 43 93 93
DE  +49 (0) 6201 - 80 56 66

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com

www.nora.com/installation

Link til monterings video:

https://www.nora.com/global/en/installation-care-flooring/how-to-videos

