
MONTERINGS INSTRUKTIONER
Pergo Modern Tile Collection 

R

1. Forberedelser
Se illustration 1 til 2 samt nedenstående tekst

• Undergulvet skal være rent, tørt og plant (3 mm/2 m og
1,2 mm/0,25 m) Du kan bibeholde eksisterende
belægninger som vinyl, linoleum, klinker etc. Tæpper 
og mellemlagsmateriale skal altid fjernes inden lægning.
Ved gulvvarme, spørg din forhandler.

• Ved undergulve af beton, letbeton og klinker og
vinylfliser (max. 75 % RF, min 18°C) eller i forbindelse
med gulvvarmeanlæg, skal du efter rengøring udlægge
en dampspærre af 0,2 mm ældningsbestandig PE-folie
med min. 200 mm overlæg. Nystøbte betongulve skal
minimum være udtørret i 70 dage inden du lægger Pergo.

• På trægulv kontrolleres det, at gulvbrædderne ligger
fast og er stabile.

• Hold altid en afstand på min. 5 mm (eller 1,0 mm/m
gulv) til vægge, dørtrin, rør, trapper, søjler, faste
inventardele etc. Der skal benyttes ekspansionsliste i
døråbninger, hvælvinger, vinkler etc. samt hvis
gulvfladen er længere end 10 m.

• Kontroller altid at plankerne er fejlfrie og ubeskadigede
inden lægning. Efter montering af de første 2 pakker vil
du kunne danne dig et indtryk af gulvmønstrets
udseende. Ved montering af mere end 2 pakker vil
mønstrets helhedsindtryk fremkomme.

2. Montering 
Se tegning 3 – 14 og nedenstående tekst

Monteringen påbegyndes i venstre hjørne ved en væg
uden rør eller andre installationer, som kommer op fra
undergulvet. Start med feren (tegning 4) mod væggen.
Afgør, om du vil have 1/3- eller 1/2- forskudt mønster
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(tegning 8). Fire-hjørne-tilpasning (tegning 13), se
nedenstående. Først monteres fliserne i første række
således, at de danner en lige linie. Check at afstanden fra
første række til væggen er korrekt, min. 5 mm eller lige
tilpasset i begge sider. For at beregne den korrekte
bredde mellem første og sidste række monteres fliserne
øverst på den monterede række. Afmærk afstanden 
med et gulvstykke. Fjern fliserne og skær dem til efter
den afmærkede linie. Afstandsklodser benyttes for at
sikre korrekt ekspansionsafstand. Fliserne kan samles på
to måder:

A: Bank fliserne sammen med en lægningsklods og en
hammer (tegning 9). Start med at banke den side, som
vender mod den tidligere monterede række.

B: Fliserne samles ved at anbringe feren i noten på den
allerede monterede flise i en vinkel på ca. 30° og forsigtigt
trykke flisen nedad for at låse samlingen (tegning 10,11).
Flisen er lettere at montere, hvis du først skubber den
ned, derefter løfter den lidt op, før den igen skubbes ned
(brug bankeklodsen). Start med den venstre side (i.h.t.
den væg, hvor der startes). Når denne side er monteret,
flyttes flisen så tæt på det monterede gulv som muligt.
Løft forsigtigt op og pres den ind i samlingen, før den
vinkles ned.

Kontrollér at de sidste samlinger er i lige linie som
besluttet.

Fire-hjørne-tilpasning

Du bør altid bruge monteringsmetode B. Beregn
placeringen af den første flise ved at rette 

fliserne lige ind i begge retninger af rummet. Ved fire-
hjørne-tilpasning skal du lave et fundament ved at
begynde med den første (tilskårne) række min. 75 mm fra
den venstre væg (d.v.s. foran punktet, hvor de fire hjørner
mødes), vist i tegning 12. Når du er færdig med resten af
gulvet, skal du gå tilbage og flytte start-fliserne til den
korrekte plads (tegning 13). Hvis du har behov for eller
ønsker et mere fast fundament, kan du bruge Pergo-lim
(en linie på 200 mm) i bunden af noten i den første eller
anden række.

3. Vedligeholdelse
Normal rengøring foretages med en støvsuger uden
bankemundstykke og om nødvendigt en fugtig svaber med
lidt mild rengøringsmiddel. Anvend aldrig damprenser eller
andet vådt udstyr. Gulvet må ikke sandbehandles, vokses
eller poleres. Genstridige pletter kan fjernes med acetone.

For at beskytte gulvet bør man lægge en måtte ved hver
yderdør. Brug filtdupper på møbelben for at undgå ridser.

Montering


