
OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING 

5 gyldne regler

premium click
optimum click

48h

18-30°C

Recommended 
PERGO 
sunsafe 
underlay °C

> 45°C

Recommended 
PERGO 
basic

underlay °C

< 45°C

°C

> 0°C

>2 mm

Læg dit gulv ved en temperatur mellem 18 og 30° C.

Pergo-Vinyl skal akklimatiseres der, hvor det skal lægges, ved en 
temperatur  
på 18-30 °C i mindst 48 timer, før arbejdet skal udføres. Rum- og 
gulvtemperaturen skal være konstant før, under og i mindst 24 timer efter, 
gulvet er lagt.

Brug et særligt underlag ved en temperatur over 45°C.

Pergo-Vinyl er blevet designet til indendørs og opvarmede anvendelser (> 
0 °C). Gulvet er ikke beregnet til solarier, havestuer, campingvogne, både 
eller uopvarmede anvendelser uden brug af lim.  
Hvis temperaturen på dit gulv overstiger 45 °C, f.eks. pga. direkte sollys, 
anbefales det at bruge Sun/Heat-underlaget eller at lægge gulvet uden 
underlag på et nivelleret mineralundergulv. Hvis du er bekymret over 
gulvets temperatur, bedes du kontakte Pergos tekniske afdeling.

Klik det! Brug ikke en hammer eller slagklods.

Løft den planke, der skal lægges, lidt op ved at holde hånden under den. 
Skub forsigtigt samlingen på den korte side ned, mens tommelfingeren 
flyttes fra det inderste hjørne og udad, til der høres et "klik".  Sørg 
for, at enderne på den korte side er lukket ved forsigtigt at banke 
på kliksamlingen på den korte side med dit håndled. Brug ikke en 
hammer eller slagklods, da det kan beskadige kliksamlingen. Det er den 
nemmeste måde at lægge Uniclic® Multifit til Vinyl-klikplanker på.

Hold en indendørstemperatur på over 0°C.

Sørg for, at indendørstemperaturen altid er > 0 °C og helst mellem  
18-30 °C.

Sørg for at lade et udvidelsesmellemrum på 2 mm være tilbage.



48h

18-30°C
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Klargøring

premium click
optimum click

Sørg altid for at opbevare Pergo-Vinyl omhyggeligt for at undgå, at det 
vrider sig. Opbevar, og transportér kasserne på en plan flade pænt 
stakket. Opbevar aldrig kasserne opretstående eller under fugtige 
og støvede forhold eller ved ekstreme temperaturer. Pergo-Vinyl skal 
akklimatiseres der, hvor det skal lægges, ved en temperatur på 18-30 °C i 
mindst 48 timer, før arbejdet skal udføres. Rum- og gulvtemperaturen skal 
være konstant før, under og i mindst 24 timer efter, gulvet er lagt.

Vi anbefaler, at alle planker til et kommercielt gulvprojekt bestilles på 
samme tid.

Undergulvets type, kvalitet og klargøring har stor betydning for det 
endelige resultat. Hvis undergulvet ikke er velegnet til at lægge Pergo-
Vinyl på, skal der tages højde for det. Kontakt forhandleren af Pergo-
Vinyl, som hellere end gerne hjælper dig. Du skal være opmærksom på, 
at ujævnheder i undergulvet kan efterlade mærker i Pergo-Vinylgulvet. 

Undergulvet skal være stabilt og godt fastgjort. Det må ikke være 
blødt, beskadiget eller løst lagt. Følgende gulvbelægninger skal fjernes: 
gulvtæppe, nålefilt, vinyl, svømmende laminat og parket osv. Skal 
ikke fjernes: keramiske fliser, PVC, VCT, limet laminat og parket, faste 
træpaneler osv. Skal ikke fjernes, men det er obligatorisk at bruge PE-
folie for at undgå vandring: limet PVC, limet linoleum og limet olieret 
parket. 

Hvis gulvet skal lægges på et undergulv af træ, skal den eksisterende 
gulvbelægning først fjernes. Der må ikke være tegn på mug og/eller 
insektangreb. Sørg for, at undergulvet af plant, og fastgør eventuelle 
løse dele. Læg en passende spånplade til nivellering af trægulve eller 
nivelleringsmiddel ovenpå, så klargøringen af undergulvet er perfekt. 
Nivelleringspladerne skal fastgøres for hver 30 cm med skruer. En 
krybekælder under et plankegulv skal være med tilstrækkelig god 
udluftning. Fjern eventuelle hindringer, og sørg for, at udluftningen er 
tilstrækkelig (i alt mindst 4 cm² ventilationsåbninger pr. m² gulv). Træets 
fugtindhold må ikke overstige 10 %.



Max 27°C

>1 mm

>1 mm
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Klargøring
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optimum click

Sørg for, at undergulvet er helt plant. Støbefuger på mere end 1 mm i 
dybden og 4 mm i bredden skal udjævnes ved hjælp af en passende 
grunder og et passende nivelleringsmiddel. Alle ujævnheder, der er mere 
end 1 mm høje og mere end 20 cm lange, skal udjævnes. Grater skal 
fjernes med slibning eller ved at skrabe. Det samme gælder ujævnheder, 
der er mere end 2 mm og strækker sig over 1 m. Brug et velegnet 
nivelleringsmiddel, og spørg leverandøren, om der er brug for grunder 
eller forsegler. I nogle tilfælde kan man undgå ekstra nivellering af 
undergulvet ved at bruge et underlag.

Undergulvets fugtindhold må højst være 2,5 % (afretningslag i cement) 
eller højst 0,5 % (anhydritundergulv). Hvis der er gulvvarme, må 
resultaterne højst være 1,5 % og 0,3 %. Sørg altid for at måle, notere og 
arkivere resultaterne for fugtindholdet.

I indbyggede gulvvarmesystemer (vand/elektricitet) kan afretningslaget 
bruges med Pergo Vinyl, hvis der kan garanteres en konstant rum- og 
gulvtemperatur på 18 °C under akklimatisering, lægning og 48 timer 
efter lægning. Af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager skal en 
gulvoverfladetemperatur på maks. 27 °C opretholdes. Adskilte rum med 
og uden gulvvarme eller med forskellig temperaturstyring skal lægges 
med en overgangsprofil. For at være godt forberedt bedes du også læse 
den særskilte beskrivelse af gulvlægning ved gulvvarme på  
www.pergo.com.
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Sørg for, at undergulvet er tørt, fladt, stabilt, rent og fri for fedtstoffer og 
kemiske stoffer. Hvis det er nødvendigt, skrabes og afrenses gammelt 
klædemiddel. Fjern omhyggeligt alle urenheder (inkl. Søm ), før gulvet 
lægges, og fej og støvsug fladen. Reparer større fejl og mangler ved 
overfladen og større revner. Det anbefales at fjerne gamle fodlister og 
montere nye, når gulvet er lagt.

Der skal bruges følgende værktøj: måleredskab, sikkerhedsbriller, snor, 
handsker og en blyant. Ud over det gængse værktøj anbefaler vi også 
at bruge en konkav multiskærer og et gulvlægningsværktøj beregnet til 
Pergo-Vinyl. Sidstnævnte fungerer også som et kombineret 2-i-1 trækjern 
og vinkel.

Hvis der bruges andet tilbehør end Pergo-Vinyl-tilbehør, kan Pergo-
Vinylen lide skade. Den garanti, Pergo yder, vil i så fald bortfalde. Vi 
tilråder derfor, at der kun bruges Pergo-Vinyl-udstyr, som er udviklet og 
afprøvet specielt med henblik på Pergo-Vinyl. Brug aldrig en slagklods til 
lægning af Pergo-Vinyl.

Kontrollér alle planker før og under lægningen ved det bedst mulige lys. 
Brug aldrig planker med fejl.



premium click
optimum click

Pergo-Vinyl er blevet designet til indendørs og opvarmede anvendelser (> 
0 °C). Gulvet er ikke beregnet til solarier, havestuer, campingvogne, både 
eller uopvarmede anvendelser uden brug af lim. Hvis temperaturen på dit 
gulv overstiger 45 °C, f.eks. pga. direkte sollys, anbefales det at bruge 
Sun/Heat-underlaget eller at lægge gulvet uden underlag på et nivelleret 
mineralundergulv. Hvis du er bekymret over gulvets temperatur, bedes du 
kontakte Pergos tekniske afdeling.

Start først i venstre hjørne af rummet, og læg evt. et underlag. Underlaget 
skal lægges progressivt sammen med gulvlægningen. Vi anbefaler 
kraftigt at bruge de særlige Pergo-Vinyl-underlag, som virker isolerende, 
lyddæmpende og nivellerende. Et underlag, der er for blødt eller lavet af 
det forkerte materiale, vil beskadige dit gulv. Laminat-/parketunderlag 
er ikke egnet til klik-LVT. Yderligere informationer om hvordan de skal 
bruges, kan ses på emballagen til underlaget eller fås ved henvendelse 
til forhandleren. Den første række, der lægges, skal være en hel planke. 
Skær den lange fer af den første planke.

A

A

A>5 cm
A’>5 cm

Recommended 
PERGO 
sunsafe 
underlay °C

> 45°C

Recommended 
PERGO 
basic

underlay °C

< 45°C
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Lægning af gulvet
Sørg under lægning af gulvet for at blande gulvplankerne tilstrækkeligt 
til, at der ikke er for mange ens, lyse eller mørke planker lige ved siden 
af hinanden. Gulvet kommer til at se bedst ud, hvis plankerne lægges 
langs den længste væg og parallelt med lysindfaldet. Sørg for, at 
endesamlingerne af plankerne i to rum ved siden af hinanden ikke flugter. 
De skal være mindst 30 cm forskudt.

Mål rummet, før du begynder at lægge gulvet. Sørg for, at den sidste 
plankerække er mindst 5 cm bred, når gulvet er lagt færdig.



premium click
optimum click

>2 mm
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Lægning af gulvet
Læg planken med den side, hvor ferene er skåret af ind mod 
væggen. Sørg for at lade et udvidelsesmellemrum på 2 mm være 
tilbage. Ved gulvlægninger med gulvvarme anbefaler vi at efterlade et 
udvidelsesmellemrum på 5 mm.

Det er nemt at save eller skære i Pergo-Vinyl med en multicutter eller 
en hobbykniv fra oversiden af gulvet. Skal der skæres i en vinylplanke, 
tegnes en streg, og der laves et godt snit med kniven i overfladen. Bræk 
derefter planken over med hænderne.

Vip den lange side af den første planke i den anden række ind i den 
planke, der allerede er lagt, i en vinkel på 20-30°. Vip den planke, der 
skal lægges lidt op og ned, samtidigt med at der presses let på den. 
Plankerne klikker derefter sammen. 

Lad derefter den tredje planke glide vandret ind. Løft den planke, der skal 
lægges, lidt op ved at holde hånden under den. Skub forsigtigt samlingen 
på den korte side ned, mens tommelfingeren flyttes fra det inderste 
hjørne og udad, til der høres et "klik".  Sørg for, at enderne på den korte 
side er lukket ved forsigtigt at banke på kliksamlingen på den korte 
side med dit håndled. Brug ikke en hammer eller slagklods, da det kan 
beskadige kliksamlingen. 
Det er den nemmeste måde at lægge Uniclic® Multifit til Vinyl-klikplanker 
på.



premium click
optimum click
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Lægning af gulvet
Sæt nu plankerne fra de første to rækker sammen på den korte side. 
Kontrollér udvidelsesmellemrummet, og sørg for, at de første rækker 
ligger helt lige. Det gøres ved at holde en tynd snor langs den planke, 
der er lagt, og justere, hvordan plankerne ligger, efter behov. Der skal 
være et udvidelsesmellemrum på 2 mm langs mellemrummet. Det er ikke 
nødvendigt med ekstra udvidelsesmellemrum i plankernes bredde- og 
længderetning.

Når det resterende stykke underlag er kortere end bredden af en planke, 
lægges det næste underlag. Det anbefales at forbinde underlagene med 
tynd tape.

Fortsæt med at lægge række efter række på samme måde hele rummet 
igennem. Kontrollér altid hver enkelt samling, før der fortsættes. Du kan 
presse din tommelfinger ned mod den øverste del af hver eneste korte 
endesamling, så de låses godt sammen.



premium click
optimum click

Ø +10mm
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Færdiggørelse
Undersøg den endelige overflade af det lagte gulv. Monter Pergo-
Vinyl-fodlister langs væggene, de må dog aldrig fastgøres til selve 
gulvet. Hvis der ikke kan placeres profiler eller fodlister, fyldes 
udvidelsesmellemrummet ud med et elastisk fyldmateriale som Pergo 
Vinyl Kit. Pergo Vinyl Hydrokit er velegnet til rum med høj fugtighed som 
badeværelser. 

Når det nye gulv kommer til et dørtrin eller en døråbning, anbefaler vi, 
at dørkarmen underskæres. For at sikre, at underskæringen bliver rigtig, 
vendes en planke om, og placeres på gulvet langs dørkarmen. Læg 
derefter Pergo-Vinyl-håndsaven fladt ind mod planken, og sav gennem 
dørkarmen. Fjern den udsavede del af karmen, og støvsug eventuel 
smuld væk. Nu kan du ganske nemt klikke planken ind på langsiden af 
siden af den underskårne dækliste. Brug Pergo-Vinyl-lægningsværktøjet 
som et trækjern, så den lange og korte samling ligger helt tæt til.

Brug Pergo-Vinyl-lægningsværktøjet til at trække plankerne sammen, hvis 
det er svært at vippe plankerne (fx under radiatorer).

Er der et rør i en række, skal det sikres, at røret flugter præcist med den 
korte side af to planker. Bor et hul med samme diameter som røret plus 
10 mm. Klik plankerne sammen på den korte side, og bor et hul midt i 
samlingen mellem to planker. Du kan nu lægge plankerne.
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Færdiggørelse
Hvis der er to rør, bores der et hul for hver af de afmærkede punkter 
svarende til rørenes diameter plus 10 mm. Hvis rørene sidder på plankens 
langside, saves ud i en 45° vinkel fra hvert hul til kanten af planken.

Lim derefter det udskårne stykke fast til de sider, der blev savet ud, 
med en dertil egnet lim. Sørg for, at der ikke kommer lim ind mellem det 
udskårne stykke og undergulvet



premium click
optimum click

°C

> 0°C
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Vedligeholdelse
Du kan fint støvsuge et vinylgulv. Der må ikke bruges damprenser

Du kan rengøre dit vinylgulv med en fugtig eller våd gulvklud.

Vi har udviklet vedligeholdelsesmidlet Pergo Vinyl Clean specielt med 
henblik på at hold dit nye Vinyl-gulv i topform. Du kan finde yderligere 
oplysninger om, hvordan du kan rengøre og pleje dit gulv, på www.
pergo.com. Særlige rengøringsinstruktioner til erhvervsmæssig brug eller 
industriprojekter kan fås ved at kontakte Pergos tekniske afdeling.

Sørg altid for straks at tørre spildt væske op.

Beskyt ben på møbler og stole. Brug (kontor)stole med bløde hjul, der er 
velegnede til vinylgulve, og/eller brug et dertil egnet stoleunderlag. 

Sørg for, at indendørstemperaturen altid er > 0 °C og helst mellem  
18-30 °C.  Hvis gulvtemperaturen overskrider 45 °C, skal du bruge 
Sunsafe-underlaget.

Træk aldrig tunge møbler hen over gulvet. Løft dem i stedet. Sørg for, at 
møbelbenene har en stor flade og er forsynet med en beskyttelse, der 
ikke pletter. Jo højere og/eller bredere møblernes ben er, jo bedre fordeles 
vægten på gulvet, og desto mindre er risikoen for at beskadige gulvet. 
Læg måtter uden gummibagside uden for alle indgange, så der ikke 
slæbes jord, småsten og snavs ind på gulvet. Det nedsætter skaderne 
og behovet for vedligeholdelse samt forlænger gulvets levetid. Vær 
opmærksom på, at længerevarende kontakt med gummi kan efterlade 
permanente mærker. 
Lad ikke cigaretter, tændstikker eller andre varme genstande komme i 
kontakt med gulvet, da det kan give permanente skader.


