
LÆGGEVEJLEDNING 
 
FORBEREDELSE FØR LÆGNING 
Gulvet skal være understøttet i fuld gulvflade af et bærende undergulv af f.eks. træ eller beton. Byggeriet skal være færdiggjort 
med vinduer og døre, varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være 18-25ºC. Betonen skal være tør og må max. 
indeholde 85% restfugt. Undergulvet for løst lagte gulve skal være helt plant, der må ikke forekomme udsving over +/- 2 mm målt 
over en retholt på 2 m. Ofte vil det være nødvendigt at spartle før lægning. Gamle halvhårde og tekstile gulvbelægninger skal være 
fjernet. Flex-Lay lægges løst uden lim ved arealer under 4x4 meter. Ved arealer op til 8x8 meter limes langs kanterne i 10 cm 
bredde. Arealer over 8x8 meter limes to kryds så man opnår arealer max. 4x4 meter. Hårdt belastede områder og områder som 
udsættes for stærk solvarme eller gulvvarme fuldklæbes med vinyl klæber som f.eks CascoProff Extra. 
 
FUGTSPÆRRE 
Flex-Lay monteres uden brug af fugtspærre eller underlag. Undergulvet må max. indeholde 85% restfugt. 
 
GULVVARME 
Flex-Lay kan anvendes med gulvvarme. Gulvvarmesystemet skal være godkendt til vinylgulve. Varmeslangerne kan enten være 
indstøbt i betongulv eller ført i isolerende, varmefordelende plader. Ved lægning på spånplade og EPS isolering med varmeslanger 
og varmefordelende metalplader, skal der udlægges min. 12 mm trykfordelingsplade under gulvet. Før gulvet lægges skal 
gulvvarmen være tændt i 14 døgn. 2 dage før lægning sænkes temperaturen på gulvets overflade til max. 20ºC. Efter lægning er 
foretaget, og afdækning er fjernet, opvarmes gulvet langsomt over 2-3 døgn. Overfladetemperaturen på gulvets overside må højst 
være 27ºC, dette gælder også under evt. møbler, tæpper, måtter o.l. Vinylgulve er følsomme overfor stærk varme. Det er vigtigt, at 
varmesystemet er korrekt indstillet og ikke overstiger 27ºC, hvorfor gulvvarme normalt kun kan anvendes som eneste varmekilde 
i nye huse isoleret efter reglerne, der trådte i kraft i 2006. 
 
FØR LÆGNING 
Umiddelbart før lægning pakkes så mange pakker ud som muligt, for at kontrollere gulvene for evt. skader, fejl og 
farve/strukturforskelle. Gulvene lægges så vidt muligt langs med lysfald. Under lægningen blandes planker fra flere pakker, så det 
mest harmoniske udseende opnås. Vi tilstræber, at leverer gulve fra samme batch nummer fra vort lager, men gulve kan komme fra 
andre lagre. Småfejl kan med fordel anvendes ved vægge, større fejl må skæres fra eller ombyttes. Monteret gulv med synlige fejl 
er således ikke reklamationsberettiget. 
1. Undergulvet spartles evt. med selvnivelerrende spartelmasse. Undergulvet skal være tørt, fuldstændigt rengjort og fri for grater 
og huller. 
2. Gerigter ved døre kortes evt. af så de passer til højden på det færdige gulv (5 mm). Læg et gulvbræt med bagsiden opad for at få 
den færdige højde. 
3. Plankerne lægges om muligt pålangs af rummets lysindfald. Gulvpladerne lægges helt tæt til væggen. 
4. Stød forskydes min. 30-50 cm ved at bruge det stykke, der saves af i hver række, som første stykke i næste række. 
 
AFSLUTNING 
Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på 
vinylgulvet, da tapen kan sætte sig meget fast. Afdæk ikke hvis gulvvarme er i drift. Ved løslagt skal gulvpladerne lægges tæt til 
vægge og faste installationer. 
 


