leggeanvisning
Forbo Allura designgulv er produsert i overensstemmelse med de høyeste tekniske
standarder. For å sikre best mulig ytelse og for at garantien skal være gyldig, må
følgende krav til legging oppfylles.
Under oppbevaring og transport må man passe på at kartongene ligger plant og at de
er stablet jevnt. Ikke stable kartongene på høykant. Før legging skal produktet
oppbevares plant ved en temperatur på mellom 18 til 27 °C i 24 timer.
Forbo Allura kan legges på betong, tre og visse andre undergulv hvis de er blitt klargjort
på riktig måte. Undergulvet må være rent, tørt og plant. Til samme prosjekt skal det
benyttes kartonger fra samme parti. Forbo Allura designgulv skal ikke sveises.
Følgende lim skal brukes: Gulv og vegglim.
Den relative fuktigheten i betongunderlag skal være maksimum 85 %. Dette gjelder kun
byggfukt.
Etter legging skal gulvene rulles med en 70 kg tresegmentvalse. Det tar ca. 24 timer før
gulvet er helt tørt og inventaret kan settes på plass igjen. Gulvet må ikke utsettes for
vann de første 48 timene etter legging.
Du finner en fullstendig leggeanvisning på vår hjemmeside www.forbo.no

renhold og vedlikehold
Tips

Renhold og vedlikehold

• Fliser og planker trenger ikke blandes før
legging, men prøvelegging vil vise
hvordan du kan utnytte materialene best
mulig.

Allura er et lettstelt gulv for tøffe miljøer. Overflaten er forsterket med polyuretan PUR
og er relativt jevn, noe som gir gode vedlikeholdsegenskaper. Tørre og fuktige
regjøringsmetoder gir best resultat og skal benyttes der det er mulig. Tørrpolering av
gulvet anbefales som et økonomisk renhold. Voks eller spraypolish kan benyttes ved
behov.

• Allurakolleksjonen krever ingen
mønstertilpasning.
• Det følger med leggeanvisning i kartonger
til fliser som må legges i en bestemt
retning.
• Mønstrene på pregede fliser passer ikke
nøyaktig sammen. Dette er gjort med
hensikt og gir gulvet et mer naturtro
utseende.
• I likhet med naturmaterialer, vil mange
design variere i fargenyanser. Dette er
gjort med hensikt og gir gulvet et mer ekte
utseende.

1. Byggregjøring
Grov rengjøring – fjern alt smuss og støv fra gulvet. Støvsug og / eller fei gulvet grundig
rent.
Mekanisk vedlikehold: Bruk en kombinert skure og tørkemaskin eller en skuremaskin og
et nøytralt regjøringsmiddel. Skyll gulvet minst to ganger. Tilsett et surt
rengjøringsmiddel i det første skyllevannet. Sug opp alt vannet etter hver skylling og la
gulvet tørke.
Manuell rengjøring: Vask gulvet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Skyll gulvet minst to
ganger. Tilsett et surt rengjøringsmiddel i det første skyllevannet. Sug opp alt vannet
etter hver skylling. La gulvet tørke.
2. Daglig vedlikehold
Mekanisk vedlikehold: Bruk en kombimaskin med rød pad. Tilsett gjerne en
overflatebeskyttende mykvoks i rengjøringsvannet.
Manuelt vedlikhold: Støvsuging, tørr eller fuktig mopping egner seg best. Bruk et
regjøringsmiddel med phverdi lavere enn 9 hvis overflaten er meget skitten og krever
våt mopping. Tørk opp det skitne vannet og skyll godt etterpå.
3. Periodisk vedlikehold
Tørrpolering – vil gi en jevn overflateglans og gjøre belegget mer smussbestandig. Følg
regjøringsanvisningene i punkt 2 før polering. Bruk en roterende poleringsmaskin (maks.
100 omdr/min.) med en hvit pad. Bruk et spraypoleringsmiddel for å få en blankere
overflate.

leggeeksempler
Woodplanker

Ønsker du flere opplysninger kan du gå inn på www.forbo.no og velg avsnittet som
omhandler renhold og vedlikehold.
Corrugated
Metallfliser med rifler skal legges i
sjakkbrettmønster

Trelister legges i et tilfeldig mønster.

Rustic Stone
Sandstone/Slate

Alle flisene legges i samme retning og Lformen
på den innebygde fugen skal alltid være oppe
til venstre.

French Sandstone
Sandstone og Slate egner seg best i et
forskjøvet eller mursteinsmønster.

Mønsteret i steinen skal legges slik at det
oppnås et forskjøvet mønster og Lformen på
fugen skal alltid være oppe til venstre.

