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.
Ved opbevaring på byggepladsen
opbevares rullerne stående:

forkert

rigtigt

Materialefejl, som var synlige før lægningen, kan ikke anerkendes ved en reklamation efter lægningen.
Vi anbefaler, at lægge noraplan® fliser i forbandt.
Læs også vores „Generelle anvisninger for lægning af nora® gulve, formtrapper og tilbehør“.
Nødvendigt værktøj til tilskæring
af samlingen

Nødvendigt værktøj til limningen

Bemærk pileretningen på gulvets
bagside og læg altid banerne eller
fliserne i samme retning
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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 overskride
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 tyndere)

2. E n stål skæreskinne placeret ca. 1 cm
fra den skårne banekant, den fabriksskårne kant skæres med en nora®
kantskære med et lige knivblad, og
samtidig skæres banen som ligger
nedenunder ca. 75% igennem Som
alternativ til nora® kanteskæreren kan
Railcut (fra Wolff)anvendes, men
ikke Linocut.

3. D
 et har i praksis vist sig at være nemmere at skære det sidste af den nederste belægning med en krumkniv.
Tilskæring efter nedlimning anbefales
ikke, da der er stor risiko for at samlingen presses op.
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4. Efter at samlingen er skåret, slås halvdelen 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.

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

7. D
 en nødvendigt luftningstid afhænger
af temperaturen, luftfugtigheden og
undergrundens sugeevne. Det er
meget vigtigt ikke at overskride den
tid limen er åben, dvs. gulvet skal
lægges når limen stadig har afsmidtning ved en fingertest. Kontroller limens
klæbeevne på gulvets bagside.
”Trevler” limen ved en fingertest, er
det kritisk punkt nået, og klæbeevnen
kan ofte ikke længere garanteres.
Overhold supplerende anbefalingerr
fra limproducenten.

*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
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8. V
 ed lægning af banerne skal der
være afsmitning af lim på gulvets
bagside. Læg banerne ned imod
hinanden uden tryk, banerne må
under ingen omstændigheder presses
eller trykkes sammen. Hvis samlingerne skal fuges, må fugebredden ikke
overstige 0,3 mm.

9. D
 erefter gnides hele gulvet omhyggeligt, f.eks. med et korkbræt, efterfølgende 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)
Samlingerne kan svejses med nora® termotråd – tidligst 24 timer efter lægningen (se anbefalingerne for »svejsning«).
Først 72 timer efter lægningen må gulvet belastes fuldt.
Våd eller fugtig rengøring er først tilladt når limen er tørret - efter ca. 72 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 specialmateriale, indtil der er foretaget inspektion og godkendelse. I tungt belastede indgangspartier anbefales det at udlægge tilstrækkeligt store
dørmåtter eller lignende.
Specielt:
Ved lægning af noraplan® unita og noraplan® ultra grip skal der ved skæring, fræsning etc.
regnes med et øget forbrug af knivblade.
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noraplan® ed og noraplan® ec
Supplerende til norament® -lægningsanbefaling skal følgende overholdes:
Vi anbefaler ikke en ledende priemer, da undergulvets sugeevne reduceres.
Til limningen skal der anvendes en anbefalet, elektrisk ledende lim. Vi anbefaler nora® ED 120*.

Den elektriske afladning
Tilslutning til jordforbindelse (skal foretages
af en autoriseret elektriker) udføres på
samme måde med både noraplan® fliser
og noraplan® baner. Der fastgøres et kobberbånd (selvklæbende, ca. 10,0 mm x
0,08 mm) til det forberedte undergulv (ca.
1,5 m).
I lokaler på mere end ca. 40 m² skal der
være mindst to tilslutninger til jordforbindelsen. Afhængigt af grundplanen kan der
være behov for mere end to tilslutninger.
nora kan på forespørgsel give oplysninger om kobberbåndenes placering, på en PDF-fil.
Ved noraplan® ed skal samlingerne helst fuges. Hertil er nora® 1-K-fugemasse nødvendigt. Fugningen skal tidligst udføres 24 timer
efter lægningen. Sørg for at overholde fugemassens tørringstid på mindst 12 timer (se brugssanbefalingen »fugning«).
Bemærk:
Ved krav om minimumsisolation til beskyttelse af personer i henhold til VDE 0100, del 410 samt harmoniseringsdokument
HD 384.4.41 S2 skal det sikres, at isoleringen af gulve ikke svækkes pga. fugtighed. Desuden er det for opfyldelsen af
minimumsisolationen nødvendigt med fugning med nora® 1-K-fugemasse.

*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.
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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

Link til monterings video:
www.nora.com/installation

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