Monteringsvejledning – hulkehl med
nora® gummigulv
En hulkehlliste udføres normalt med noraplan®. Det kan også opnås med norament ® og noracare®. Nedenunder findes anbefaling
om proceduren for noraplan®.
Undergulvet skal følge anbefalingerne fra Gulvbrancen i DK (se gulvfakta). Støvede undergulve priemes med nora® PRP 101*.
Undergulvets rethed skal være som anbefalet af GSO (se evt gulvfakta) eventuelt kan der spartles med nora® L 1000 eller nora® SF
1001*.
noraplan® gulve skal før nedlimningen være klimatiseret, dvs. temperaturen på noraplan® gulvet skal svare til undergulvets og
være mindst 15 °C. Til limningen anbefaler vi nora® Profix 90*.
Til fugning af vægprofilen skal der afsættes to dage.
Læs også vores „Generelle anvisninger til lægning af nora® gulve, formtrapper og tilbehør“.

Nødvendigt værktøj til hulkehls
montering

1. M
 ed en 10 cm bred nora® lineal
laves en markering ude på gulvet,
på langs med væggen.

2. noraplan® gulvet lægges ud og
samlingerne skæres. Påfør limen
hen til markeringen og læg gulvet.

*eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden og forarbejdningen samt forbruget af det valgte produkt kan findes i brugssvejledningen
el. i det tekniske datablad.
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3. E fter limens hærdning (24 timer)
tilskæres gulvet med en 10 cm bred
nora® stållineal, langs væggen.

4. n ora® Profix 90 monteres på væggen
og gnides godt fast. Skær herefter ca.
2 cm af dækpapiret fra tapen væk.

5. T ilskær kilen – ved ud- og indvendige
hjørner med en hulkehls skabelon
(kan bestilles ved nora®) – og lim den.

6. n ora® Profix 90 moneringstape
placeres maks. 2 mm fra gulvkanten
og gnides godt fast.
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7. B
 eskyttelsespapir på indvendige og
udvendige hjørner tilskæres efter
skabelon. Ved limning skal du altid
kun fjerne den del af dækpapiret,
hvor der skal limes.

8. T ilskær de lige hulkehls stykker
(19 cm bredde).
		Tilskær de ind- og udvendige hjørner
med nora® skabelonen.

9. F jern dækpapiret på gulvet, læg
hulkehs stykkerne imod det allerede
lagte gulv.
		
Efterfølgende fjernes dækpapiret på
væggen, monter hulkehlen færdig og
gnid den fast.

10. L imede hulkehls stykker tilskæres på
de udvendige hjørner med nora®
skabelonen.

10/2020

												

Side 3/5

11. M
 onter det næste hulkehls stykke og
gnid fast.

12. S
 amlingerne til gulvet skal fuges. Her
kan der efter 24 timer foretages en
svejsning med nora® svejsetråd, eller
der kan lige efter lægningen fuges
med nora® 1-K-fugemasse (se brugsvejledning »Fugning).

13. D
 e indvendige og udvendige hjørner
samt samlinger på hulkehlen, skal
fuges med nora® 1-K-fugemasse.
Denne fugning kan gennemføres
direkte efter lægningen og voksning
med nora® flydende voks (se brugsvejledning »Fugning«).
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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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