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Lægningsvejledning 
 

Brugsklasse 
 
Anvendelsesområder 
STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet.  

 

 
 
*følg lægningsvejledningen nøje 
 
Akklimatisering  
Opbevar pakkerne uåbnet i det rum hvor gulvet skal installeres, minimum 24 timer før 
monteringen ved stuetemperatur (min. 18 °C). Pakkerne skal ligge fladt på gulvet med oversiden 
opad.  
 
Temperatur under og efter monteringen 
Temperaturen skal være minimum 18 °C og maksimum 24 °C før, under og efter lægningen. 
Pakkerne skal ligge uåbnet i rummet, der hvor STARFLOOR CLICK skal lægges i min. 24 timer. 
Hvis muligt (afhængig af rummets udseende) lægges brædderne parallelt med lysindfaldet. Bryd 
ikke pakkerne før lægningen påbegyndes. Der bør tænkes på følgende under og efter lægningen: 
 
1. Undergulvets overfladetemperatur skal være 15 °C til 24 °C. 
2. Lufttemperaturen skal være mellem 18-24 °C. 
3. Den relative luftfugtighed, RF, skal være 30-60 %. Hvis den relative luftfugtighed 
ligger ud over dette interval, er der risiko for fysiske forandringer i produktet. 
 
Gulvvarme 
STARFLOOR CLICK kan lægges på gulvvarme, når blot systemet er vandbåret og selvregulerende. 
Temperaturen på gulvets overflade må ikke overstige 27 °C. Kontakt din lokale gulvforhandler for 
yderligere information. 
STARFLOOR CLICK egner sig ikke til lægning direkte på elektrisk gulvvarme. Gulvvarme monteret 
under afretningslag eller gulvplade kan dog anvendes. Det er dog en forudsætning at 
gulvvarmesystemet er selvregulerende med overfladefølere der sikrer at overfladen ikke kan 
overstige 27 °C.       
 
Svømmende lægning 
Svømmende lægning betyder, at gulvet ikke skal fæstnes til underlaget/-gulvet. Brædderne klikkes 
blot sammen. Du kan lægge dit nye STARFLOOR CLICK direkte på et eksisterende gulv, uanset om 
det gamle gulv er et trægulv eller et vinylgulv. Fast inventar så som faste køkken- og 
garderobeskabe må ikke stilles oven på gulvet. Gulvet må ikke fastlåses, men skal have mulighed 
for at arbejde frit. Gulvet må max monteres i areal på 10 x 10 meter.  
 
 
 
 

* 
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Inspektion 
Kontroller brædderne løbende under lægningen. Garantien dækker ikke brædder med synlige fejl, 
som alligevel er brugt i lægningen. Tarkett har kvalitetskontrol på alle Starfloorgulve inden de 
forlader fabrikken, men der kan desværre opstå situationer, hvor brædderne er blevet beskadiget, 
eksempelvis under transporten. 
 

Forberedelse 
 
Du skal bruge følgende værktøj: Tommestok, hobbykniv, blyant og vinkel. 
 
                    

 
 
 
Før du påbegynder monteringen, check følgende: 
- Undergulvet er rent, plant, fast og tørt  
- Rengør undergulvet grundigt og fjern alt støv ved støvsugning 
- Undergulvet skal spartles hvis det ikke overholder tolerancekravene eller der er 

huller i undergulvet 
- Opmål rummet for at sikre dig at du har materiale nok før lægningen påbegyndes 
- Husk at der altid skal lægges fugtspærre på betongulve! 

 
Lægning på ny støbt betongulv eller spartlet underlag 

 
STARFLOOR CLICK lægges direkte på et plant spartlet underlag. Der skal dog altid monteres 
fugtspærre på betonunderlag hvorpå der monteres en kraftig gulvpap (500g/m2). Betongulvet 
skal have en jævn og glat overflade. Betonen skal dog altid være færdighærdet og tør og 
fugtindholdet i betonunderlaget ikke overstige 90 % RF.    
Vær dog opmærksom på at det normalt vil være nødvendigt at spartle undergulvet. Undergulvet 
skal have en rethed på +/- 2,0 mm på en 2 meter retskinne.  
 

Lægning på eksisterende underlag 
 
Underlag med vinyl/linoleum 
STARFLOOR CLICK lægges direkte oven på homogen vinyl eller linoleum. 
Det kan ikke anbefales at montere STARFLOOR CLICK på et blødt og fleksibelt underlag. Læg ikke 
på boligvinyl eller andre bløde underlag. Den type underlag skal fjernes før lægningen.  
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Tekstile undergulve 
STARFLOOR CLICK kan ikke monteres på tæppe underlag og andre tekstile underlag. De skal 
afmonteres før montering. Limrester m.m. skal fjernes.  
 
Flisegulve 
STARFLOOR CLICK kan monteres på flisegulve men det forudsættes dog at fliserne ligger helt 
plant uden spring mellem fliserne. Hvis fliserne ikke er helt plane skal gulvet spartles. Der skal dog 
altid udlægges en 500 gram gulvpap på flisegulvet. Er der tale om et betongulv skal der altid 
udlægges en fugtspærre (0,2 mm PE-folie).  
 
Supplerende underlag:  
Underlaget for Starfloor Click skal være fast og der må ikke anvendes supplerende bløde underlag!   
 

INSTALLATION 
 
Vigtigt! 
 
Bland brædderne under lægningen 
For at sikre en perfekt montering skal brædderne lægges skiftevis. For at gøre dette korrekt skal 
du lægge 1 bræt fra kasse 1 og et bræt fra kasse 2 og kasse 3 osv. Når du har taget et bræt fra 
alle kasserne start da igen med kasse 1. Sørg for at strukturen og designet varierer mellem 
brædderne.   
 
 
Gode tips 
 
- afslut lægningen i en lige linje 
- installer altid fra venstre mod højre 
- når det er muligt, monter gulvet parallelt med lysindfaldet. 
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Lægning af STARFLOOR CLICK  
 
1. Ved lægningen af den første række placeres 5 mm afstandsklodser/kiler mellem gulv og væg 
både på langside og ved endestød. Noten på gulvet skal vende ud af (anvist med grøn markering 
på tegningen).   
  

 
 
2. Placer bræt nr. 2 i notsporet på første bræt som anvist på tegning. Vær forsigtig så kanter og 
hjørner ikke beskadiges.  
 

 
 
3. Fortsæt på samme måde til du når op mod væggen. Tilskær det sidste bræt som anvist på 
billederne 3a til 3d. Husk at indregne de 5 mm luft der skal være mod væg.  
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Opstregningsmetode: 
3a. Placer et bræt på det bræt du lige har monteret.  
 

 
 
3b. Placer et andet bræt oven på dette og stød det helt op mod afstandsklodsen.  
 

 
 
3c. Tegn en streg med blyant på det underliggende bræt. Det er det bræt du skal skære over.  
 

 
 
3d. Sav brættet over og monter det som tidligere anvist.  
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4. Så kan du starte på anden række. Første bræt i anden række bør være mindre end første bræt 
i første række for at skabe en forskudt installation. For at gøre det, skal du bruge det sidste stykke 
fra første række eller brug et nyt bræt, som du saver mindre end det første bræt men ikke kortere 
end 30 cm.  
Det er også vigtigt, at afstanden imellem de 2 korte ender (blå på tegningen) er mindst 30 cm. 
 

 
 
Bemærk: Når du påbegynder 2 række skal du starte med den rest du har tilbage fra første 
række. Vær opmærksom på at den skal være min. 30 cm lang. Næste bræt skal først vinkles ned i 
den korte ende som vist på nedenstående illustrationer. Følg næste trin:  
 
4a: Hæv forsigtigt brættet og placer feren på den korte ende (den blå del) ned i notsporet på det 
lagte bræt.  
 

 
 
 
4b: Indsæt det andet bræt med langsiden så feren går ind i notsporet (blå). 
 

 
 
 
 



STARFLOOR CLICK 

TARKETT     7/9 

4c: Placer brættet med feren og noten som anvist. Løft brættet lidt og vinkel det ned i notsporet.  
 

 
 
5: For at afslutte lægningen, bliver du nødt til at trykke brædderne mod gulvet for at låse dem. 
 

 
 
6. Fortsæt på samme måde. 
 
7. Hvis brædderne i sidste række er for brede skal du gøre følgende:  
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7a. Placer brættet som skal lægges lige ovenpå brættet i næstsidste række. Anvend et kort bræt, 
i fuld bredde, som måleværktøj ved at lægge det ind til væggen, ovenpå brættet som skal lægges 
(glem ikke mellemrummet på nogle mm).  
 

 
 
7b. Træk brættet langs væggen. 
 

 
 
 
7c. Tegn samtidig med en blyant hvor stor en del af brættet der skal saves væk. Husk at der skal 
være 5 mm afstand til væggen. Sav eller skær langs linjen, så kommer brættet til at passe i 
afstanden til væggen. 

 

  
 
 
8. For at lægge det sidste bræt afskæres i længden.   
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9. Når installationen af gulvet er afsluttet, kan du bruge fodpaneler til at dække ekspansionsfugen 
og for at opnå en perfekt finish. For et perfekt æstetisk resultat, anbefaler vi brug af Tarketts 
matchende tilbehør. 
 

     
 
 
 
 
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 
 
Ugentlig vedligeholdelse 
Med støvsuger eller fugtig mopning (brug vand og et neutral rengøringsmiddel). 
Brug ikke klorerede opløsningsmidler eller rengøringsmidler med linolie eller acetone. 
Brug ikke en stor mængde vand. 
Brug ikke polish eller voks. 
Læs mere på www.tarkett.dk 
 

 
 
Behandling af genstridige pletter  
· Alkohol, gummi, benzin, fedt: gnid pletten med et vaskemiddel og skyl godt. 
· Maling, tjære: gnid pletten med et opløsningsmiddel (terpentin) og skyl godt. 
· Tomat, blæk, blod: gnid pletten med et vaskemiddel eller hvid eddike og skyl godt 
 
REPARER / UDSKIFT STARFLOOR CLICK 
Hvis du får brug for at udskifte et beskadiget bræt.      
Klik gulvet forsigtigt op igen række for række og undgå at beskadige brædderne.  
 


