Installationsrekommendation – uppvik på väggen
med nora® gummigolv
Ett uppvik utförs normalt med noraplan®. Men det är också möjligt att skapa ett uppvik med norament ® och noracare®. I rekommendationerna nedan beskrivs utförandet med noraplan®.
Underlaget måste uppfylla de krav som ställs enligt landspecifika bestämmelser för att det ska vara klart för läggning. Applicera
nora® PRP 101* på dammiga underlag. Underlagens struktur får inte vara mer än 0,6 mm, vid behov skall underlaget s packlas med
nora® L 1000 eller nora® SF 1001*.
noraplan® golvbeläggningar måste klimatiseras före limning, dvs. temperaturen på noraplan® beläggningen måste motsvara
underlagsgolvets och vara minst 15 °C. För limning rekommenderar vi nora® Profix 90*.
Vid fogning av uppvik måste man räkna med två dagar.
Beakta även våra ”Allmänna anvisningar om läggning av nora® golvbeläggningar, trappbeläggningar och tillbehör”.

Nödvändiga verktyg för uppvik
på vägg

1. M
 arkera en linje längs väggen med
den 10 cm breda nora® linjalen.

2. L ägg ut noraplan® och skär till skarvarna. Applicera lim exakt upp till
markeringen och installera beläggningen efter luftning.

*eller en liknande produkt från andra tillverkare; information om lämplighet och utförande samt förbrukning av den valda produkten finns i uppbyggnadsrekommendationen
eller på det tekniska databladet.
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3. N
 är limmet har härdat (24 timmar),
skär av jämnt utmed väggen med den
10 cm b0072eda nora® stållinjalen.

4. Applicera nora® Profix 90 på väggen
och gnugga fast ordentligt. Skär
därefter bort ca 2 cm skyddspapper.

5. S
 kär till hålkälsprofil. Geringsskär yttre
och inre hörn med en profilsax och
limma fast.

6. Applicera nora® Profix 90 monteringstejp, upp till max. 2 mm från golvbeläggningens kant, och gnugga fast
ordentligt.
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7. G
 eringsskär skyddspapperet på
yttre och inre hörn. Vid limning,
avlägsna aldrig mer skyddspapper
än nödvändigt.

8. S
 kär till remsor av beläggning,
som krävs för utformning av sockeln
(19 cm breda).
		Skär till de inre och yttre hörnen med
nora® mallar.

9. T a bort skyddspappret från golvet,
lägg an remsorna ordentligt mot den
beläggning du lagt tidigare.
		
Ta därefter bort skyddspapperet
från väggen, fäst remsorna och
gnugga fast.

10. G
 eringsskär de limmade remsornas
ytterhörn med nora® mallen.
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11. F äst sedan nästa remsa på samma
sätt och gnugga fast.

12. S
 karvarna till den tidigare installerade
golvbeläggningen måste fogas. För
detta ändamål kan man efter 24
timmar använda nora® fogtråd eller
omedelbart efter läggningen använda
nora® 1-komponents-fogmassa
(se rekommenderad bearbetning
”Fogning”).

13. D
 e inre och yttre hörnen samt
skarvarna måste fogas med nora®
1-komponents-fogmassa. Denna
fogning kan utföras direkt efter
läggning och vaxning med nora®
flytande vax (se rekommendation
för bearbetning ”Fogning”).
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Kontakt:
Tel.:
SE +46 (0) 8 - 705 27 70
DE +49 (0) 6201 - 80 56 66

Länk till videon:
www.nora.com/installation

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