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Style installationshåndbog

Version: 25/03/2021

Style egner sig både til helårsboliger og off entlige miljøer, som f.eks. butikker, hotelværelser ol. 
Vi anbefaler at du læser og nøje følger installationsvejledningen nedenfor for at opnå et perfekt resultat.

TRANSPORT OG OPBEVARING
Pakkerne skal transporteres og lagres (uåbnet) liggende på et jævnt underlag. Ved 
stabling maks. 5 pakker ovenpå hinanden. Det anbefales ikke at placere pakkerne 
stående med kortsiden nedad, da de� e kan forårsage skade på låsesystemet (ikke 
dækket af garanti).
Det er vigtigt at gulvet opbevares i en rumtemperatur på 18–25 °C i mindst 48 
timer før installation (NB: Temperaturen på gulvproduktet skal være samme som 
rumtemperaturen). Forsikre dig om at pakkerne er spredt ud, for eff ektiv akklimatisering. 
Ovenfor nævnte rumtemperatur bør opretholdes under installationen, og i mindst 
24 timer e� er installationen. For installation på gulvvarme, se specifi kke instruktioner 
længere nede.
Opbevaring: Style skal opbevares indendørs.

VÆRKTØJ
Stanley kniv, sav eller gulvklipper, blyant, vinkel, målebånd og afstandskiler.
Boremaskine for installation av fodlister og profi ler.

UNDERGULV 
Grundig forberedelse af undergulvet er vigtig for et godt resultat. Ujævnheder 
i undergulvet kan ses gennem det nye gulv, hvilket kan føre til en grim overfl ade og 
forårsage overdreven slid på buler, skader på låsesystemet, lyd eller nedtrykning i huller. 
Undergulvet skal være hårdt, rent, fl adt, tørt og stabilt. Fjern alle spor af kit, maling, 
lim, olie og fedt. Fjern tekstilgulvbelægning (f.eks. væg-til-væg-tæpper, nålefi lt). Fjern 
urenheder (søm, skruer osv.) og støvsug undergulvet før installation. 

Style kan installeres direkte på beton, fl iser/sten, spånplader og gipsplader såvel som de 
fl este andre undergulve af hård overfl ade, forudsat at undergulvet er glat, tørt og rent. 
Style er ikke egnet til installation på tæpper og bløde belægninger.
Selvom Style ikke er fugtfølsom, skal undergulvet kontrolleres for fugtproblemer. Ellers 
kan fugt i undergulvet forårsage, at der dannes skimmel eller svamp. A� ængigt af 
undergulvet kan en fugtighedsbarriere (PE-fi lm, tykkelse 0,2 mm) være nødvendig. 
Vores Dreamtec+ underlag fungerer som en fugtighedsbarriere når den er korrekt 
monteret med aluminiumstape.

Sørg for, at undergulvet er plant, med en højdeforskel på maks. 3 mm pr m og 2 mm pr 20 
cm. Skarpe buler skal slibes ned og eventuelle huller spartles. Hvis den angivne afvigelse 
overskrides, skal undergulvet udjævnes med en passende spartelmasse. Hvis du er i tvivl 
om kvaliteten af undergulvet, eller hvis du ikke ved, om det er egnet til installation af 
Style, anbefaler vi, at du kontakter din forhandler, der med glæde hjælper dig.
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Gulvvarme og gulvkøling
Style er kompatibel med gulvvarme, forudsat at gulvets overfl adetemperatur 
ikke overstiger 27 ° C. Gulvvarmesystemer (vandbårne eller elektriske) med 
varmekomponenter indbygget i gulvet er egnede som direkte undergulve. Varmefolie 
eller andre gulvvarmesystemer, såsom vandslanger i varmefordelingsplader der er 
installeret PÅ undergulvet, er kun egnede når der bruges trykfordelingsplader mellem 
varmesystemet og Style gulvet. Disse trykfordelingsplader kan være 13 mm gipsplader 
eller 10 mm fi berplade.

Sluk eller reducer gulvvarmen til 15 °C, 48 timer før installationen og også under 
installationen. E� er 24 timers akklimatisering kan gulvvarmen gradvist øges med 5 °C pr. 
dag, indtil gulvets overfl adetemperatur er maks. 27 °C. I tilfælde af elektrisk gulvvarme 
anbefaler vi, at du ikke overskrider 60 W/m².

Gulvkøling bruger det samme system som de indirekte gulvvarmesystemer. Det er 
vigtigt, at systemet er avanceret nok til at undgå kondens under gulvet. Ellers kan der 
opstå svamp og skimmel. Hvis systemet er avanceret nok, kan det uden problemer 
installeres i kombination med Style gulv.

Forberedelse til undergulve af beton / letvægts beton
Lad friskstøbt beton tørre. Fugtighedsindholdet i undergulvet skal være mindre end 75% 
RF ved min. 20 °C. Maks. 3% CM, hvis du bruger cement og 0,5% CM, når du bruger 
anhydrit. Når der er gulvvarme, skal fugtighedsindholdet være mindre end 1,8% CM og 
0,3% CM for anhydrit. Registrer og gem altid måleresultaterne for fugtighedsindhold. 
Reparer eventuelle ujævnheder og skader på overfl aden med et egnet reparationsmiddel, 
og kontroller, om der er behov for grunding eller tætningsmasse. Støvsug dere� er 
undergulvet for at � erne eventuelle urenheder.

Forberedelser til undergulve af fl iser
Kontroller undergulvet for fugtproblemer. 

Det er ikke nødvendigt at fylde samlingerne i et gulv af keramiske fl iser, hvis samlingerne 
ikke er bredere end 6 mm.

Samlingerne på Style må aldrig være over de underliggende fl isefuger.
Når du installerer Style på et fl iseundergulv, skal du bruge vores Dreamtec+ underlag til 
at udjævne overfl aden.

Forberedelser til trægulve
Kontroller gulvet for fugt og skadedyrsangreb.

Sørg for at undergulvet er plant, og fastgør eventuelle løse plader/brædder.

Trægulve skal altid have adgang til lu�  og skal være ventileret.

UNDERLAG
Vi anbefaler at bruge BerryAlloc’s klikvinyl underlag (DreamTec+) til at dæmpe trin- og 
rumlyde. Andre klikvinyl underlag kan bruges, hvis de har en tykkelse på maks. 1,5 mm 
og en trykstyrke (CS) på min. 400 kPa. 
NB: Vi garanterer ikke akustiske eller isolerende egenskaber med tredjepartsunderlag.
I fugtbelastede områder (f.eks. indgang, toilet) anbefaler vi at installere en fugtbarriere, 
hvis dit undergulv ikke er vandtæt (f.eks. Træbjælker). Dreamtec+ underlaget er korrekt 
udstyret med aluminiumstape og fungerer som en fugtighedsbarriere.
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Style er ikke egnet til udendørs brug eller i udendørs områder (værelser med store 
temperaturvariationer som f.eks. havestue, lukket veranda/balkon). Sørg for at 
indetemperaturen altid holdes over 5 °C og ideelt er mellem 18 og 25 °C. Undgå 
langvarig udsæ� else for direkte sollys gennem en åben dør eller vindue, hvilket ellers 
kan beskadige produktet.

Bemærk: Style er ikke egnet til brug i rum med gulvafl øb (vådrum).

Bland planker fra forskellige pakker for at minimere nuanceforskelle. De� e får gulvet til 
at se mere naturligt ud. 

Opbevar altid batchnummeret (trykt på pakkeetike� en) med din faktura.

Kontroller alle plader for synlige skader. Gør de� e under optimale lysforhold, både før og under installationen. 
Brug ikke plader med skader.

Style skal installeres frit, dvs. gulvet skal kunne bevæge sig i alle retninger med tilstrækkelig afstand til vægge 
eller andre faste punkter. Gulvet må ikke skrues, sæ� es fast, fastgøres eller fastklæbes på undergulvet eller faste 
konstruktioner.
Installation af gulvet skal være den sidste opgave, der skal udføres på arbejdspladsen. F.eks. må køkkenskabe, 
brændeovn og le� e vægge ikke placeres på gulvet, da de� e begrænser gulvets mulighed for at bevæge sig.

Mål rummet nøjagtigt for at opnå en a� alanceret installation. Ved at gøre de� e vil du være i stand til at bestemme, 
om den første række skal deles. Den første og sidste række skal være mindst 5 cm bred. Hvis den første række 
af brædder ikke behøver at blive skåret i bredden, er det nødvendigt at � erne klikelementerne på den side, der 
vender mod væggen.
Det er vigtigt, at der er en afstand på min. 8 mm omkring hele gulvoverfl aden, og f.eks. omkring søjler/rør og 
dørtærskler. 
Denne ekspansionsafstand skal måle mindst 8 mm og øges med 1 mm pr. ekstra meter i længde/bredde, når 
det installerede gulv overstiger 8 m (f.eks. hvis rummet måler 15 x 15 m, skal ekspansionsafstanden være 15 mm 
omkring hele gulvfl aden). Bemærk. Udvidelsesafstanden kan maksimalt være 15 mm. 

Batch numberer
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planks: 5 c5 cm
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Den maksimale størrelse af installationsområdet a� ænger af stuetemperaturen 
(overfl adens forventede temperatur).
- 5-25 ° C (med automatisk klimakontrol): 30 x 30 m
- 5-40 ° C (normal): 15 x 15 m
- 5-70 ° C (ekstrem): 5 x 5 m
Der skal anvendes en ekspansionsprofi l, hvis gulvoverfl aden er større end rumtemperaturen 
tillader, eller dersom kun en del af gulvoverfl aden bruger gulvvarme eller kjøling. I 
døråbninger/overgange mellem rum skal der anvendes en ekspansionsprofi l medmindre 
der er et kontrolleret indeklima. Sørg for at gulvet altid er frit fl ydende.

I off entlige miljøer anbefaler vi at bruge BerryAlloc profi ler af 
metal. 
Brug ikke en hammer til at samle planker. 
Skær brædderne med en Stanley-kniv, med dekorsiden opad.
Når du skal skære et bræt i andre former end en lige linje, 
anvendes en sav.

Sørg altid for, at endesamlingerne er forskudt mindst 30 cm (= 3 klikelementer), når du starter på næste række. 
Ved behov justeres længden på det første bræt i næste række, sådan at man opnår det krævede forbandt af 
endesamlingen på mindst 30 cm. 

Style planker kan installeres i forskellige design.

PLANKER
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Hvis rummets dimension kræver en planke, der er 
kortere end 20 cm, for at færdiggøre dit gulv, skal 
disse korte planker limes sammen i låsesystemet. 
De bør aldrig limes på undergulvet, da de� e 
forhindrer muligheden for udvidelse af det fl ydende 
gulv.  Klikelementerne i den nye række skal placeres 
nøjagtigt i midten mellem to klikelementer i den 
forrige række. Fra den anden række skal kortsiden 
altid lægges før langsiden.

For at installere den sidste række skal du placere en 
løs planke nøjagtigt oven på den sidste planke. Placer 
en anden planke, der vender opad mod væggen 
(med rigtig afstand til væg), og marker bredden på 
rækken på overfl aden af den underliggende planke. 
Klip den valgte planke i den rigtige størrelse, og 
placer den på plads. Denne metode skal gentages 
for hver planke, indtil den sidste række er afslu� et.

Hvis du er nødt til at skære i en dørkarm, skal du 
placere en planke på hovedet vendt mod karmen 
for korrekt højde og som savebase. Sav karmen og 
skub dere� er planken under karmen. Sørg for, at 
dørlisterne ikke presser mod gulvet.

SIL
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Brug Style tilbehør for at opnå et perfekt resultat. Klikvinylgulvet skal lægges frit 
fl ydende (muliggør svind og udvidelse i varierende stuetemperatur).
Fastgør aldrig gulvlister på selve gulvet, hverken med lim eller fugemasse/silikone. 
Revnen mellem gulvoverfl aden og gulvlister/profi ler må heller ikke forsegles med 
fugemasse/silikone. Fuger til faste bygningselementer (dørkarme, tærskler, søjler/rør 
osv.) må aldrig tætnes fuldstændigt med fugemasse/silikone. I stedet for anvendes et 
fugebagstop med et tyndt lag fugemasse ovenpå. En anden mulighed er at bruge en 
afslutningsprofi l. Profi ler, dørstop og lignende må ikke skrues gennem gulvoverfl aden 
i undergulvet eller limes på gulvoverfl aden.

For at holde gulvet i god stand er det vigtigt at lægge dørmå� er uden gummibelægning 
ved alle indgange. På den måde undgår du snavs og  grus på gulvet. Dørmå� er fanger 
sandpartikler fra sko og reducerer skader. Brug ikke gummimå� er, da langvarig kontakt 
med gummiet kan forårsage ple� er, der ikke kan � ernes. Anbring ikke dørmå� e på et 
vådt gulv.

Vi anbefaler, at du gemmer et par planker til eventuelle fremtidige reparationer.

4. AFSLUTNING

5. VEDLIGEHOLDELSE

DØRMÅTTE
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Kontorstole med hjul, møbler, træningsudstyr etc. skal udstyres med gummifri besky� else for at undgå permanente 
skader på gulvet. Brug bløde besky� ende møbelknopper i fi lt under møbler og stoleben. Brug skrivebordsmå� e i 
plast under kontorstol med hjul.

Garantien er kun gyldig, hvis installationsvejledningen følges nøje. Mere information om garantien kan fi ndes i 
Style ‘garantidokument’ på vores websted (www.berryalloc.com).

De� e dokument indeholder de generelle installations instruktioner, der er baseret på de nyeste tilgængelige 
oplysninger. 
For at opnå det bedste resultat og garanti er det vigtigt, at disse instruktioner følges nøje.

De� e dokument ersta� er alle tidligere versioner og er gyldigt indtil videre. Denne information repræsenterer den 
tekniske viden, da de� e dokument blev produceret / off entliggjort og kan til enhver tid ændres, suppleres eller 
ersta� es.
Den version, der skal følges, er den, der er gyldig på installationstidspunktet. 
Se www.berryalloc.com for opdateringer.

Type ‘w’so�wheel fefefelt pads

H O

RENGØRING

Første rengøring
Fjern først alle urenheder og støv fra gulvet med en børste eller støvsuger. Vask dere� er 
med vand og en vinylgulvrens, mindst to gange, og indtil vandet forbliver rent. Vi 
anbefaler BerryAlloc’s Vinyl Plank Cleaner. Andre rengøringsprodukter kan indeholde 
midler, der beskadiger elastiske gulvoverfl ader. Overfl adebehandling betyder, at der 
ikke kræves nogen specifi k behandling e� er installationen.

Regelmæssig rengøring
Støvsug eller brug en våd moppe. Brug om nødvendigt en blanding af rent vand og 
et vinylgulvrens. Vi anbefaler kra� igt at bruge BerryAlloc’s vedligeholdelsesprodukter 
(Vinyl Plank Cleaner og Vinyl Plank PU Protect for ekstra besky� else, hvis nødvendigt), 
da andre produkter kan skade gulvoverfl aden. Hæld ikke vand over gulvet eller lad 
vandpy� er stå på gulvet. Skyl grundigt og tør alt resterende vand af.
Bemærk: Gulvet kan føles gla� ere, når det er vådt. 

Ple� er, mærker og spild skal tørres så hurtigt som muligt.
Brug ikke klorbaserede stoff er. Brug aldrig voks, lakforsegler eller sæbe.
Brug aldrig vedligeholdelses produkter, der indeholder voks eller olie. 
Brug aldrig en damprenser.

6. GARANTIINFORMATION OG VILKÅR

7. RETLIGE OPLYSNINGER


