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Montering af COREtec Sildeben 

Beslut sammen med kunden i hvilken retning gulvet skal ligge. 

Start med at måle rummet op, find midten og slå en kridtstreg som den midterste række sildeben skal 

følge. Slå også en kridtstreg vinkelret på, så er der en kontrollinje at måle om gulvet er lige. 

Det ser pænest ud, at der er symmetri i gulvet som vist på billedet herunder. Stavene er markeret på 

bagsiden med A og B 

Start nu med at lægge gulvet med stavene A og B som vist på billedet. 

 

 

I anden række monteres først alle A-stave og dernæst alle B-stave, osv. 

 

 

En stav monteres lettest ved først at skubbe ende-klikket sammen og dernæst skubbe/vippe staven 

sammen i klikket sidevers. Brug eventuelt en slagklods - men med forsigtighed. Slagklodsen må kun slå 

på kanten af gulvets overflade og IKKE på selve kliksystemet. 
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Når der er monteret ca. 4 – 5 rækker som vist herunder, er det tid for at tilskære. 

 

Ifølge producenten er det muligt at forridse overfladen med en kniv og efterfølgende knække gulvet 

ved at lægge et bræt ind under gulvet og slå med en hammer. Ellers anbefales dyk-sav og skinne eller 

fine-cutter. 

 

Tilskær rækkerne som vist her og rækkerne skubbes ind til væggen, og den resterende lægning kan nu 

foretages. HUSK afstand til alle væggene på ca. 6mm. Ved lægning i orangerier, udestuer og ved store 

glaspartier fra gulv til loft øges afstanden til væggene til 12mm. 

 

De afskårne spidser anvendes eventuelt i modsatte ende af gulvet eller langs væggene. 


