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Denne vejledning skal benyttes for Wicanders korkvinyl gulve med det paten
terede Corkloc®System (samling uden lim). For at garantien skal være gæl
dende, er det vigtigt at denne vejledning følges nøje. Læs omhyggeligt vejled
ningen igennem før gulvet lægges.

Vigtigt!
Opbevar pakkerne uåbnede på monteringsstedet i mindst 48 timer før mon
teringen. Temperaturen i rummet skal være 18°C (+/ 2 °C) før og under 
 monteringen. Den relative luftfugtighed skal være 3565%. Bygningen skal 
være lukket og varme anlæg skal være installeret og i drift (se andre betingelser 
 under gulv varme). Pakkerne åbnes efterhånden som gulvet lægges.  

Kontroller gulvet for synlige fejl inden lægning – der kan IKKE reklameres 
over et monteret gulv med fejl.

Generelt
Corkloc er et såkaldt »svømmende gulv« som ikke må fastgøres til undergulvet 
 ligesom der altid skal være 10 mm afstand til alle vægge samt faste installa
tioner. Gulvet skal kunne bevæge sig og der må derfor aldrig fastgøres inventar 
ovenpå eller igennem gulvet. Paneler skal fjernes. Mål rummet omhyggeligt op, 
sørg for at den sidste række bliver mindst 5 cm bred. Dette sikres ved at der 
skæres af den først lagte række. Rum som er større end 100 m2, hvor længde eller 
bredde er større end 10 meter samt ved overgangen imellem 2 rum, skal der 
være en 10 mm ekspansionsfuge. På betongulve skal der altid fugtsikres med en 
fugtspærre (fx. 0,2 mm polyethylen). Det gælder også etageadskildelse mellem 
rum med forskellig temperatur samt fugtige rum. Nødvendigt værktøj til monte
ringen er stiksav eller en almindelig sav med fine tænder samt kiler.

Undergulv
Corkloc kan lægges på bærende gulvkonstruktioner med en hård overflade. 
Vinyl, trægulve og keramiske fliser er egnede under lag. Bløde materialer som 
fx. tæpper skal fjernes. Undergulvet skal være plant, tørt og rent.

Variationer i undergulvet bør ikke overstige ± 2mm på et 2 m retholt. Er under
gulvet gulvbrædder bør Corkloc monteres på tværs af brædderne. Corkloc må 
ikke lægges på et tidligere lagt »svømmende gulv«.

Undergulve af beton skal være afhærdet og fri for fugt. På alle typer beton og 
keramiske gulve skal der sikres mod fugt fra undergulvet. Dette gælder også for 
gulve med indbygget fugtspærre samt undergulve med gulvvarme. Brug altid en 
godkendt PEfolie i 0,2 mm tykkelse, sørg for en overlapning på mindst 20 cm 
og tape samlingerne. Fugtspærren skal gå 5 cm op af væggen og tilskæres efter 
panelerne, profiler eller sandlister er monteret. (Se også under vigtigt side 2)
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Lægning svømmende 
Gulvvarme og montage
Gulvene kan lægges på gulvvarmesystemer, hvor såvel 
undergulv som installation er beregnet til montering af 
trægulve. Timberman kan ikke holdes ansvarlig for op
ståede skader, da opbygning og installation af gulvvarme
anlæg er uden for vor kontrol. Vore gulve er ikke i sig selv 
bærende og kræver derfor et bærende undergulv. 

Følgende generelle forhold skal iagttages:

•  Inden gulvet monteres skal bygningen være tør og luk
ket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet. 
Der skal have været varme i gulvet i mindst 3 uger, og 
betondækket skal være tørt.

•  3  4 dage før monteringen skal overfladetemperaturen 
på gulvet nedsættes til maks. 18°C. Tidligst 6 dage efter 
færdigmonteringen kan temperaturen gradvis sættes 
op til maks. 27°C målt på gulvets overflade. Denne tem
peratur må aldrig overskrides.

•  Er undergulvet beton, kan fugtspærren lægges ovenpå 
betondækket, hvis restbyggefugten ikke overstiger 85% 
RF.

•  Over varmerørene bør der være en betontykkelse på 
ca. 50 mm, for at opnå jævn fordeling af temperaturen.

•  Varmerørene skal være isoleret nedad. Dette er vigtigt 
på terrændæk eller etagedæk mod kolde rum, for at 
undgå kondens.

Ved træbjælkelag ligger rørene »nedsænket« mellem 
bjælkerne. Der skal her anvendes varmefordelende 
 plader. Cork loc må ikke lægges direkte ovenpå de 
 varmefordelende plader. Der skal først udlægges en 16 
mm spånplade.  Begrænsningen på overflade tempera
turen sætter grænser for den effekt, anlægget kan yde. 
Der må forventes en effekt på højst 70 W/m2. Dette er 
 tilstrækkeligt i nye velisolerede huse. I tilfælde af dårlig 
isolering bør der være supplerende varmeforsyning.

Elektrisk gulvvarme
Hvis der anvendes elektrisk gulvvarme, er det en klar for
udsætning, at der forefindes en klar og entydig anvisning 
fra gulvvarme leveran døren, som specifikt beskriver op
bygningen under svømmende  gulve. Gulvet må aldrig 
lægges direkte på varmetrådene! Elektrisk gulvvarme må 
ikke overstige 100 W/m2, og overfladetemperaturen må 
ikke overstige 27ºC. 

 

Se montagevejledning side 3
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Betonplade

Isolering

Fugtspærre
Betonplade 30-70 mm over varmerør

Evt. mellemlag

Gulv

Varmerør på varmefordelingsplader

Gulv

Mellemlag

Isolering

BjælkelagBrædder
på strøer

Betonplade

Isolering

Fugtspærre
Betonplade 30-70 mm over varmerør

Evt. mellemlag

Gulv

Varmerør på varmefordelingsplader

Gulv

Mellemlag

Isolering

BjælkelagBrædder
på strøer

Vigtigt
Når der anvendes gulvvarme i forbindelse med natur
materialer, må der forventes, at der i fyringsperioden 
kan opstå mindre  fuger mellem plankerne.

Der sker bevægelser i gulvet langs væggene, som 
skjules  under panelerne. Vær derfor opmærksom 
når fyringsperioden på begyndes, at gulvvarme-
temperaturen skal øges GRADVIST over ca. 8 
dage.

Undergulv af beton

Undergulv af træbjælkelag
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8.  Når de første 3 rækker er lagt, kan gulvet 
 justeres, så det ligger 10 mm fra væggen.

5.  Det afskårne bræt kan benyttes til start af 
den næste række. Brættet bør være min. 
30 cm langt. Er stykket kortere skæres af 
et nyt bræt. Samlingerne bør altid tilpas
ses, så de ligger forskudt.

7.  Pres først de korte ender sammen og 
sænk brættet, så det passer i Corkloc® 
Systemet.

6.  Den næste række startes med, at brættet 
i en vinkel  på ca. 25 grader presses sam
men i fer og not, samtidig med at brættet 
sænkes.

4.  Hvis der benyttes en stiksav, skal der skæ
res med bagsiden op. Benyttes en almin
delig sav med fine tænder, skal der saves 
med for siden op.

3.  Det sidste bræt tilskæres men husk, at der 
skal være 10 mm luft til væg. Marker med 
en  blyant hvor brættet skal saves.

2.  Pres enden af det næste bræt på plads 
ved at holde det i en vinkel på ca. 30 gra
der. Sænk brættet og fortsæt på samme 
måde til rækken er lagt.

1.  Start lægningen i højre hjørne. Feren 
der vender mod væggen skæres af. Læg 
brættet 10 mm fra væggen ved hjælp af 
en kile. Afstanden til væggen langs bræt
tet er ikke vigtig, da afstanden senere kan 
justeres.

9.  Er væggen meget skæv, skal den første 
række tilpasses, så der overalt er min. 10 
mm afstand.  Aftegn væggens konturer på 
den første række.

10.  Det først nedlagte bræt fjernes, ved at 
løfte det nogle få centimeter, og sam
tidig slå let med hånden ved samlingen. 
Hele den første række tages nu op, og 
de enkelte brædder saves til.

Fortsættes side 4

Værktøj og materialer til montering
Rundsav eller fintandet håndsav, afstands kiler, blyant, vinkel
jern. 
PEfolie samt malertape hvis udlægning af fugtspærre er nød
venvig.

Udlægning af fugtspærre på undergulvet
Alle typer beton og keramiske gulve kræver udlægning af fugt
spærre, for at sikre mod opstigende fugt fra undergulvet. Dette 
gælder også for undergulve med gulvvarme.
Brug altid en godkendt PEfolie i 0,2 mm tykkelse. Sørg for 
overlapning på min. 20 cm  tape alle samlinger.
Fugtspærren skal gå 5 cm op af vægen og skæres til efter læg
ning af gulvet. 

Generelt
Opmål rummet før opstart og sørg for at den sidste række ikke 
bliver for smal. Den sidste række må ikke være under 0,5 cm.
Læg plankerne i samme retning som lysindfaldet.
Hvis karmen skal tilpasses efter gulvets højde, brug da et styk
ke af planken for at afsætte gulvets højde. Sav bundstykket af 
karmen til den ønskede højde. Sørg for at gulvet ikke ligger i 
spænd.
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Garanti
Vi er stolte af, at kunne designe hvert eneste af vore pro
dukter med det formål, at skabe det bedste gulv til dit be
hov. Vi bruger komponenter af højeste kvalitet og de ny
este teknikker til kvalitetskontrol. Dette sikrer  pålidelighed 
og lang levetid for vore produkter.

Produktgaranti
Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som 
nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i 
laminering, samling, fræsning, dimension samt klassifice
ret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Slidgaranti
Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægnings
produkter ikke vil blive gennemslidt inden for de  perioder, 
der er angivet overfor.

Wicanders Vinylcomfort Home
Boligformål med 15 års garanti: Klasse 23 
Erhvervsformål med 5 års garanti: Klasse 32

Wicanders Vinylcomfort Commercial
Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23 
Erhvervsformål med 5 års garanti: Klasse 33

Wicanders Corkcomfort
Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23 
Erhvervsformål med 5 års garanti: Klasse 31, 33, 42

Alternativ montage
Kan benyttes i stedet for fig. 78. Metoden er 
mere brugbar ved dørtrin og til den sidste ræk
ke: Placer brættet i en vinkel på ca. 25 grader 
mod den tidligere monterede række, pres bræt
tet fremad og sænk det i samme bevægelse.

Skub brættet langs siden til de 2 brættet 
 »klikker« sammen. Benyt et slagjern da brug 
af hammer kan beskadige fer og not.

13.  Det frigjorte bræt kan nu trækkes ud. Bøj 
 aldrig sammensatte brættet for meget, 
fer og not systemet kan blive beskadiget.

12.  Hvis gulvet ønskes fjernet. Løft brættet 3 
cm fra gulvet og bank let på samlingen 
med  hånden.

14.  Mål og tilpas den sidste række. Husk der 
skal være 10 mm afstand til væg.

11.  Den første række lægges nu igen fra 
højre mod venstre. Brættet presses på 
plads ved at placere feren i noten og 
trække brædderne sammen samtidig 
med, at brættet holdes lidt på skrå.
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