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Anvendelsesområder

STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til boligseg-
mentet.

Akklimatisering
Opbevar pakkerne uåbnet i det rum hvor gulvet 
skal installeres, minimum 24 timer før monterin-
gen 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 mak-
simum 25 °C før, under og efter lægningen. Pak-
kerne skal ligge uåbnet i rummet, der hvor STAR-
FLOOR 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 tæn-
kes på følgende under og efter lægningen:

1.  Undergulvets overfladetemperatur skal være 15 
°C til 24 °C.

2. Lufttemperaturen skal være mellem 18-25 °C.
3.  Den relative luftfugtighed, RF, skal være 30-60 

%. Hvis den relative luftfugtighed ligger ud over 
dette interval, er der risiko for fysiske forandrin-
ger i produktet. 

Undgå væsentlig temperaturvariation efter monte-
ringen. Rumtemperaturen skal holdes mellem 15 
°C og 25 °C. Hvis overfladetemperaturen kommer 
over 27 °C skal gulvene limes fast til undergulvet. 
Dette gælder fx ved vinduespartier, tagvinduer 
samt brændeovn m. m. (Rekvirer anbefalede lim-
typer fra Tarkett)

Gulvvarme 

STARFLOOR CLICK kan lægges på gulvvarme, når 
blot systemet er vandbåret og selvregulerende. 
Temperaturen på gulvets overflade må ikke over-
stige 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 forud-
sætning 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 fast-
låses, men skal have mulighed for at arbejde frit. 
Gulvet må max monteres i areal på 10 x 10 meter. 

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.

STARFLOOR CLICK Lægnings- 
vejledning
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Matte overflader
En mat overflade kræver mere vedligeholdelse end 
et gulv med glans. På en mat overflade ses smuds, 
fedt, friktionsmærker m. m. noget tydeligere.

En mat overflade vil også fremstå mere flammet/
spættet samt kan fremstå med mindre variationer 
i overfladens glans. Dette er primært synligt når 
gulvet vurderes i modlys og/eller ved lysindfald 
langs gulvets overflade. Dette er ikke en fejl i pro-
duktet, men er helt naturligt for matte overflader, 
da lyset brydes forskelligt i overfladen.

Forberedelse
Du skal bruge følgende værktøj: Tommestok, hobby- 
kniv, 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 be-

tongulve!

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 monte-
res 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 lino-
leum. Det kan ikke anbefales at montere STAR-
FLOOR CLICK på et blødt og fleksibelt underlag. 
Læg ikke på boligvinyl eller andre bløde underlag. 
Den type underlag skal fjernes før lægningen.

Tekstile undergulve 
STARFLOOR CLICK kan ikke monteres på tæppe 
underlag og andre tekstile underlag. De skal afmon-
teres 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 flisegul-
vet. Er der tale om et betongulv skal der altid ud-
lægges 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 kas-
serne start da igen med kasse 1. Sørg for at struk-
turen 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 lys- 

indfaldet.
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Læg første bræt i rummets ”venstre hjørne” med 
fjersiden mod væggen og notsporet ud mod rum-
met som vist på billedet.

4

Læg første række færdig. Skær det sidste bræt i 
første række til den korrekte længde på mindst 
30 cm. Marker den nødvendige længde. Skær en 
fraktur på oversiden af brættet og bræk brættet for 
eksempel på dit knæ eller en bordkant.
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Brædderne i første række sammenføjes ved at 
indsætte den korte ende af det næste bræt i en vin-
kel, ind i rillen /noten på det allerede lagte brædt 
og derefter længere ned, indtil det ligger fladt på 
gulvet. Tryk på den korte ende med hånden eller en 
gummihammer, så den er i den korrekte position.
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Gulvet skal lægges svømmende. Lav et mellem-
rum på 5-10 mm mellem gulv og væg hele vejen 
rundt i rummet. Anvend kiler. Hvis det sidste bræt 
bliver smallere end 5 cm, skal bredden på første 
bræt mindskes så at sidsts række med brædder 
bliver mindst 5 cm bred.
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Betingelse for pakken før installationen. Kontroller, 
at der ikke er nogen synlige fejl i bestyrelserne før 
og under installationen. Evt. beskadigede brædder 
må ikke anvendes. Sørg også for, at gulvet er rent, 
tørt, fast og niveau. Ujævnheder >3 mm slibes eller 
spartles væk, før lægningen.

1 2

Rul Tarkomfort Premium ud kant til kant. Tarkom-
fort Premium skal lægges i 90 graders vinkel mod 
iD brættes lægningsretning.

Begynd anden række med resten af sidste bræt fra 
første række (hvis den mindst er 30 cm lang) Husk 
afstanden til væggen. Vip brættets langeside mod 
den første række.
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OBS! Enderstykker skal altid forskydes mindst 30 
cm for at få det flotteste resultat og den bedste 
stabilitet.
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Læg resten af brædderne i anden række ved at 
vinkle dem sammen med den korte ende så de lå-
ser. Tryk på den korte ende med hånden eller med 
en gummihammer så at den lægger i den korrekte 
position.
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Rør: Mål rørdiameteren og mær-
ker rørets placering og diameter 
på bræddet. Bor hul (rørets dia-
meter plus 5-10 mm) og sav i en 
45 graders vinkel til hullet. Læg 
delene tilbage og juster så det 
passer omkring røret. Lim det 
løse stykke fast. Dæk med rør-
manchetterne.

Afslutning: Fjern forsigtigt af-
standsstykkerne og montér li-
ster, stikkontakter, rørmanchet-
ter osv.

Hvis brædderne i sidste række er for brede, skal 
du gøre følgende: Placér brættet, der skal lægges 
lige oven på brættet i sidste række. Brug et kort 
bræt i fuld bredde som måleværktøj ved at placere 
brættet ind til væggen, oven på bræddet, der skal 
lægges (glem ikke mellemrummet på nogle mm). 
Træk brætstykket langs væggen og markér sam-
tidig med en blyant på det  bræt som skal lægges, 
hvor meget der skal saves af. Sav eller skær langs 
linjen, så bræddet passer ind i afstanden til væggen.
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Beskyttelse

Anvend tørre rengøringsmetoder.  Sørg for at be-
skytte gulvet mod grus og sand. Brug aftørrings-
måtter ved indgangen og møbelpuder under møbler.
Læs mere på www.tarkett.dk
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Brug resten af det afskåret bræt fra den anden 
række og start med tredje række osv. indtil hele 
gulvet er lagt. Glem ikke at forskydningen skal 
være mindst 30 cm mellem to tilstødende rækker.
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