
Installationsanbefalinger – noraplan® gulvbelegg

Undergulvet må oppfylle landsspesifikke krav og standarder før installasjon.

Ved installasjon og ved limbinding skal undergulvstemperaturen være minst 15° C. Forsikre deg at noraplan® gulvbelegg har den 
nødvendige undergulvstemperaturen. Spesielt om vinteren må norament® gulvbelegg lagres på stedet i flere dager.

Materialfeil som er synlige før installasjonen kan ikke godkjennes når de påpekes etter installasjonen. 

Vi anbefaler å installere norament® fliser som tesselering.

For rask legging kan man bruke nora® nTx eller nora dryfix™ (ved legging av dissipative og ledende nora® gulvbelegg). Følg de aktuel-
le installasjonsanbefalingene.

Se vennligst våre “Generelle regler for installeringen av nora® gulvbelegg, trappebelegg og tilbehør”.

feil riktig

Kontroller at materialet er riktig lagret 
på stedet. Ruller må lagres oppreist!

Verktøy som er nødvendig for tilskjæ-
ring av skjøt

Verktøy som er nødvendig for installa-
sjon

Vær oppmerksom på pilene på baksi-
den av gulvbelegget; kontroller at alle 
disse pilene peker i samme retning.
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Tilskjær alltid skjøten før festing. Ved buttskjøt må disse tilskjæres før tilskjæring av skjøt.  
Prosedyren er den samme som beskrevet nedenfor for tilskjæring av skjøter. 

 1.  Mål først bredden av belegget;  
etter tilskjæring av skjøten skal ikke 
bredden overgå hhv 1.22 m.  
1.20 m (ultra grip). Rull ut noraplan®, 
overlapp så mye som nødvendig, plas-
ser den fabrikk-skårede kanten over 
den ikke-skårede kanten.

 2.  Rett den fabrikk-skårede kanten med 
nora® kantskjærer eller en rett kniv 
langs en rettholt (ca. 1 cm fra den 
fabrikk-skårede kanten), og dermed 
inn i laget under, dvs. kutte det litt. 
Som et alternativ til nora® seam cut-
ter kan du bruke en sporkutter.  
Det passer imidlertid ikke med linos-
nitt.

 3.  I praksis finner vi det best å løsne  
den halvkuttede strimmelen med en 
krokbladet kniv. Vi anbefaler ikke å 
skjære den underliggende kanten 
etter å ha lagt gulvbelegget siden 
dette innebærer risiko for at skjøten 
blir presset sammen.
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 4.  Etter å ha skåret skjøten, brett tilbake 
halvparten av gulvbelegget.

   Støvsug undergulvet og baksiden av 
gulvbelegget.

 5.  Egnet klebemiddel er akryllim. Vi 
anbefaler bruken av nora® AC 100*. 
Påfør limet med det taggete bladet 
som anbefales av produsenten.

* eller tilsvarende produkt fra en annen produsent. Informasjon om egnethet og veiledning i tillegg til bruk av valgt limet kan fås i behandlingsanbefalingen og i 
den tekniske informasjonen.

 6.  Flytt noraplan-belegget ca. 10-20 cm 
inn på det ferske klebemiddelet for å 
unngå en limkant. 

 7.  Den nødvendige luftetiden avhenger 
av temperaturen og det gjeldende 
undergulvets absorberingsevne. Der-
for må man sikre at limets åpentid ikke 
overskrides, dvs. det er særdeles viktig 
å legge gulvet mens limet fortsatt er 
ferskt. Sørg for at limet er ordentlig 
overført til baksiden av gulvbelegget. 
Vær oppmerksom på og følg tilleggs-
informasjon fra produsenten.
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 8.  Når gulvbelegget legges, må det 
sikres at hele baksiden av gulvbeleg-
get er dekket helt med lim. Plasser 
gulvkantene uten å bruke press.  
Under ingen omstendigheter bør de 
presses eller trykkes. Hvis skjøtene 
skal forsegles må bredden ikke over-
stige 0,3 mm

 9.  Gni forsiktig gulvbelegget på plass 
over hele overflaten, f.eks. med en 
pussekloss av kork. Trykk deretter 
ned flisene på hele overflaten både 
på langs og tvers med en tung jern-
rulle (ca. 50 kg). Når man bruker 
akryllim skal man gjenta denne pro-
sedyren etter en stund (avhengig av 
temperatur), spesielt på endene og 
skjøtene.

Viktig informasjon:

Alle limrester på overflaten av gulvet må umiddelbart fjernes med nora® flytende voks.

Under installasjonen og limingen må norament® beskyttes mot ekstrem varme eller temperaturforandringer, som f.eks. kan oppstå på 
grunn av direkte sollys eller i rom der blanke elementer reflekterer ned på gulvet.

Med unntak av noraplan® ed og noraplan® ec, kan fugene tettes med nora® 1-komponents fugemasse (se behandlingsanbefalingen 
"Fugeforsegling" ("Joint sealing") – tidligst 24 timer etter installasjonen!

Bare 72 timer etter  installasjonen er gulvbelegget fullt brukbart.

Våt eller fuktig rengjøring kan bare utføres når limet har bundet, dvs. tidligst etter ca. 48 timer. Vennligst følg de detaljerte rengjø-
rings- og vedlikeholdsanbefalingene våre for det installerte norament® gulvbelegget, de kan lastes ned fra hjemmesiden vår.

Under binding av limet må det installerte gulvbelleget ikke tildekkes. Deretter skal et spesielt materiale som er permeabelt for damp-
diffusjon brukes før inspeksjon og godkjenning. I inngangspartier med stor trafikk anbefales det å legge dørmatter eller lignende i 
passende størrelse.

For installasjon av noraplan® ed og noraplan® ec, se også vår separate installasjonsanbefaling "Anbefalinger for installasjon ESD 
(ledende + avledende)".

Som et alternativ til bruk av vanlig lim kan leggingen også utføres med nora dryfix™ ed, se "Anbefalinger for legging av nora dryfix™ 
ed".

Vennligst bemerk:

Når man installerer noraplan® unita og noraplan® ultra grip kan man forvente økt slitasje på kniv med doble skjøtekutt, kutting, 
fresing, etc.
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noraplan® acoustic (sheets)

I tillegg til anbefalingene omkring norament® installasjon bør man være oppmerksom på følgende:

Akryllim er egnet for å lime noraplan® gulvbelegg med skumgummibakside. Vi anbefaler bruken av nora® AC 100*.

På grunn av baksiden med skumgummi på noraplan® acoustic er det nødvendig med en skjøteforsegling enten med nora® 1-kompo-
nent kaldsveis eller nora® hot welding rod (varm sveisetråd). Skjøteforseglingen bør ikke utføres før minst 24 timer etter installa-
sjonen (se behandlingsanbefalingen "Skjøteforsegling" "Joint sealing").

* eller tilsvarende produkt fra en annen produsent. Informasjon om egnethet og veiledning i tillegg til bruk av valgt lim kan fås i bruksanbefalingen og informa-
sjonsarket om tekniske data.

www.nora.com/installation

Link til video:

Kontakt: 
nora systems AB
Postboks 27 | NO - 3471 Slemmestad
Phone: +47 22475066
E-Mail: info-no@nora.com
www.nora.com

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4 | 69469 Weinheim, 
Tyskland
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com
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https://www.nora.com/global/en/installation-care-flooring/how-to-videos

