
Leggeanvisning 
HOMOGEN VINYL - IQ SURFACE PÅ OBJEKTER OG MØBLER

Alt du trenger 
å vite for og
installere
iQ Surface på 
objekter og møbler



Kontakt lokal Tarkett representant ved spørsmål.

KRAV TIL UNDERLAG







Belegg kan monteres innendørs 
på et underlag som er jevnt, 
tilstrekkelig tørt og rent som f eks 
betong, plast, trebaserte plater, 
gipsplater osv. Trebasert materiale 
skal ha et maks fuktinnhold på 8 % 
(tilsvarer opp til 40 % RF ved +20°

C).

Monter ikke belegg på underlag 
som er malt med oljebasert maling 
eller i områder som kan utsettes 
for mye sollys (vinterhager osv)

FORBEREDELSE
 Støv og smuss skal fjernes.

Meget sugende, eller variablet
sugende, underlag primes med
egnet primer.

 Bruk KUN blyant for å
gjøre markeringer.

 Dersom det benyttes belegg fra
flere ruller skal de være fra
samme produksjonsnummer og
monteres i nummer rekkefølge.

 Før montering skal belegg og lim
akklimatiseres til romtemperatur,
min +18°C. RF i luft skal være
30-60 %. Belegg skal oppbevares
innendørs i min 24 timer, aller
helst 48 timer.

 Rullene skal oppbevares på et
jevnt underlag. Feil på levert
materiale skal varsles umidellbart.
Oppgi alltid farge- og rull nummer
som er angitt på etikett.

MONTERING
 Montering skal gjøres i romtemperatur

mellom +18°C og +26°C. RF i luft skal
være mellom 35-65%. Oppretthold
samme temperatur og RF i min 72
timer etter montering.

 Kapp til lengder eller biter og legg de
flatt for akllimatisering før montering.

 Belegget skal limes med et mykt og
raskt tradisjonelt gulvlim eller
vannbasert kontaktlim godkjent for
Tarkett's homogen vinyl. Lim påføres
med rull og pensel både beleggets
bakside og materialet det skal monteres
på FØLG limlverandørs anvisning
nøye. Eksempler på egnet lim - se
limguide på
www.professionals.tarkett.com

 Monteringstid avhenger av type
materiale det monteres på,
underlagets sugeevne, temperatur, RF
i luft osv. Vent med montering til limet
er fingertørt på begge flatene. Benytt
varme når belegget skal bøyes for å
sikre god vedheft mellom belegg og
underlag.

METODER
 Hjørner og skjøter kan sveises med

sveisetråd. Start ikke sveising før lim er
herdet/har tørket, vent 24-48 timer.
Skjøter freses 3/4 av beleggets tykkelse
ved bruk av egnet håndverktøy. Skjøter
sveises med sveiseutstyr og Tarkett's
hurtigmunnstykke. Sveisetråd skal
avkjøles til romtemperatur før
renskjæring i 2 operasjoner.

 Hjørner kan kuttes på ulike måter
avhengig av ønsket utseende.
Utvendig hjørner utføres på en slik
måte at skarpe kanter unngås.
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Belegg oppbevares stående med litt 
avstand mellom rullene. HUSK å sikre 
rullene slik at de ikke kan falle og 
påføre skade.

iQ Surface




