SMARTFLOOR
Det beste undergulvet for installering av tekstil- og vinylgulv
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Smartfloor er et revolusjonerende, nytt
loor 8
mm
undergulvsystem som er utviklet spesielt
til bruk ved installering av pvc, vinylplater,
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tekstilmatter og plater. Skivene består av
2 sammenføyde og sideforskjøvede HDFskiver med forhåndsmontert XPS-skum på undersiden. Skivene
er forhåndslimte for rask montering uten tørketid.
Smartfloor kombinerer de beste egenskapene for lydreduksjon,
stabilitet og planhet. Ettersom Smartfloor ikke krever lang tørketid, slik
f.eks. flytende nivelleringsprodukter gjør, sparer man mye monteringstid.
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Smartfloor er testet av det internasjonale instituttet TNO, med henblikk
på akustikkreduksjon. Når Smartfloor brukes sammen med gulvbelegg som f.eks. vinlyplater, gir det en trinnlydsreduksjon på 23 dB Lw/
12 dB Lin, basert på Europeisk Standard NEN-BS-EN-ISO 140-8/717-2
(NPR 5097 BRL 2003).
Smartfloor er det beste produktvalget når det gjelder å sikre seg et plant
og stabilt undergulv uten unødig ventetid.

Fordeler med SMARTFLOOR
Høy nivelleringsevne
Gir et helt plant og stabilt undergulv
Oppfyller standarder for lyddemping
Sparer tid og penger
Ingen nedskraping og støvspredning under installering
Enkelt å installere, du trenger bare kniv og gummiklubbe

Monteringsanvisning SMARTFLOOR
smartfloorskivene skal akklimatiseres i ubrutt emballasje i lokalet der
de skal monteres, i minst 24 timer ved min. 15–20oC. Under ekstreme
forhold anbefales akklimatisering i 48 timer. Pass på at undergulvet er
tørt, rent og støvfritt.
1. - Monter en fuktsperre (150–200 mµ) og avslutt med
5 cm opp på veggen.
- Skjøtene skal overlappe med 20 cm og tapes med
en egnet tape.
2. - Pass på at lengdeskjøtene på Smartfloor er på linje
med lengdeskjøtene på gulvbelegget.
- Start alltid i rommets høyre hjørne, og langs rommets
lengste vegg hvis det er mulig.
3. - Skjær bort den selvklebende langsiden på platene
som skal monteres i den første raden.
4. - Monter den første raden med den renskårne siden
inn mot veggen.
5. - La det være 8–10 mm bevegelsesrom mot alle vegger og andre faste installasjoner.
- Slå sammen overlappingen med en gummiklubbe.
6. - Begynn den andre raden med en halv skive.
- Skjær skivene fra oversiden med en mattekniv og
halvmåneblad (Duri art.nr. 6200316). Bruk en hel
skive som mal, og knekk skiven med kanten av den.
7. - Fortsett med den andre raden forskjøvet i forhold til
den første raden.
- Hvis installasjonsbredden er større enn 10 meter i
lengde eller bredde, skal det legges inn en dilatasjonsfuge, både i Smartfloor og gulvbelegg.
8. - Start en ny rad med overskuddsbiten fra foregående
raden for å minimere svinn, men pass først på at
skjøtene forskyves med minst 25 cm.
9. - Se over skjøtene i det ferdige undergulvet, og slip
bort eventuelle ujevnheter hvis det trengs.
Til forskjell fra sparkelmasser, krever ikke Smartfloor
noen tørketid. Det betyr at gulvbelegget kan legges
umiddelbart etter at Smartgulv undergulv er installert.
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