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WICANDERS

Monteringsanvisning for
Wicanders Wood Infinitus
(Forberedelse)

(Før installasjon)

Krav til undergulv
Kontroller bordene i dagslys for synlige feil eller skader. Sjekk også om undergulvet
og stedets forhold er i samsvar med spesifikasjonene beskrevet i denne
anvisningen.
Wicanders Wood Infinitus kan installeres i alle private rom og i de fleste
kommersielle områder, bortsett fra i badstuer og permanente våte rom.
Det er mulig å bruke Wicanders Wood Infinitus i rom som baderom, eller i områder
der det ofte blir søl fordi gulvet ikke vil svelle når det blir utsatt for vann, men i Norge
er det spesielle regler for fuktsikring i våtrom og Wicanders Wood Infinitus skal da
ikke brukes i denne type rom . For å forhindre at vannet trenger inn under det
installerte gulvet (som kan skape forhold for dyrking av sopp, mugg eller lukt), må
det påføres et polyuretan-tetningsmasse på ekspansjonsfuger. Wicanders Wood
Infinitus gulv er kun egnet for innendørs bruk.

Transport, lagring og akklimatisering
Transporter og oppbevar kartongene liggende horisontalt.

Wicanders Wood Infinitus kan installeres på toppen av de fleste harde overflater,
som fjærende gulvbelegg og keramiske fliser som er tilstrekkelig faste, helt plane og
uten løse områder. Myke undergulv som tepper og lignende må fjernes. For
Wicanders Wood Infinitus installasjon er det ikke nødvendig med underlag, bortsett
fra 0,2mm fuktsperre dersom det legges på betong. Gamle gulvbelegg (som pvc,
linoleum, kork ...) må limes slik at det ikke er løse felter som kan gi bevegelse.

Plassinspeksjon
Før installasjonen, må du kontrollere bordene i dagslys for synlige feil eller skade.
Sjekk også om undergulvet og forholdene på stedet er i samsvar med
spesifikasjonene beskrevet i denne instruksjonen.
Produsent kan ikke holdes ansvarlig for reklamasjon knyttet til ujevne undergulv,
feil installasjon, ikke passende bruksområder, lim, lakk og bruk av
vedlikeholdsprodukter som ikke er anbefalt, eller synlige feil som var synlige før
installationen startet..

Strålingsvarme undergulv
For Wicanders flytende gulv må overflatetemperaturen på gulvet ikke overstige 27°
C. For detaljert informasjon, følg instruksjonene som leveres av produsenten /
entreprenøren for gulvvarmesystemet, eller kontakt leverandøren din.
Husk at tepper eller matter plassert på toppen av gulvet kan fungere som
varmeakkumulatorer og vil øke gulvets overflatetemperatur mer enn den anbefalte
maksimale overflatetemperatur.
Ethvert oppvarmet undergulv har visse arbeidsforhold, avhengig av varmesystemet
og undergulvet.
For å unngå problemer med funksjon og holdbarhet i byggefasen, må normene og
reglene for installasjon følges meget strengt. Tørking av et oppvarmet undergulv må
gjøres ved å slå på / av oppvarmingen med en pause før installasjon av gulvet, etter
en dokumentert protokoll. Etter det kan du begynne "oppvarmingsfasen".
Begynnelsen av oppvarmingsfasen i undergulv av betong skal gjøres ikke før 21
dager etter fullstendig herding av underlaget. Oppvarmingsfasen må begynne med
en kjøretemperatur på 25 ºC i løpet av 3 dager. Undergulvet skal være på plass og
herdes i minst 60-90 dager.
Temperaturen skal deretter økes daglig til den maksimale temperaturen tillatt i
henhold til produsentens system. Denne maksimale verdien bør holdes i minst 72
timer og opprettholdes i 5-7 dager uten at det slås av. Nedgangen i temperaturen
gjøres ved å redusere den gradvis hver dag til 18 ° C på overflaten er oppnådd.
Under installasjonen skal temperaturen på overflaten ikke overstige 18 ºC og bør
holdes i 3 dager etter at installasjonen er ferdig (for flytende gulv). Da bør
temperaturen økes sakte, men ikke over maks overflatetemperatur. (også under
tepper o.l).

Pakkene skal akklimatiseres i rommet de skal legges i et tørt godt ventilert
område i minimum 24 timer for monteringen starter. Pakkene må ikke åpnes før
installasjonen starter.
Ved lagring og installasjon må du opprettholde temperatur og relativ fuktighet til et
nivå som er i samsvar med forholdene som vil være rådende når bygningen er
bebodd. I de fleste tilfeller betyr dette å opprettholde en temperatur på 18 ºC til 28
ºC og relativ luftfuktighet mellom 35 og 65%
Wicanders gulv har en naturlig fargevariasjon for å skape et flott og attraktivt gulv.
For å oppnå den mest behagelige og fineste blandingen av farger og nyanser, må
du åpne flere pakker og blande bordene før installasjonen.

Ekspansjonsfuger
Wicanders gulv er installert som et "flytende gulv", så bordene skal ikke festes til
undergulvet. Det skal heller ikke legges under kjøkkeninnredning, kjøkkenøy,
vedovn eller andre faste installasjoner. Gulvlister / lister skal ikke presses ned, da
dette begrenser gulvets bevegelsesfrihet. Det skal være minimum 5 mm
ekspansjonsfuge til vegg og andre faste installasjoner. Gulvlister / listverk må
dekke minimum 7 mm.
Gulvet skal deles med en ekspansjonsfuge mellom rom og asymmetriske flater.
Maks lengde og bredde i rommet skal ikke overstige 18 x18m (325m2

(Under installasjon)
Installasjon med overdreven varme eller direkte sollys
Wicanders Wood Infinitus skal beskyttes mot varme og sollys ved bruk av
gardiner og eller persienner.

Verktøy som kreves

Sag, avstandsklosser, slagkloss, blyant, vinkel.
Wicanders Wood Infinitus på tregulv / sponplate / OSB.
Ved installasjon på gamle tregulv, må du fjerne eksisterende gulv før du legger nytt
gulv. Tegn til mugg og / eller insektinfeksjoner må kontrolleres nøye før nytt gulv
monteres. Forsikre deg om at spon, kryssfiner, OSB undergulv eller lignende er
mekanisk festet (skrudd), sørg for at de er stabile og ikke viser noen form for
bevegelse, samtidig er skjøtene mellom panelene jevne og tette.
Undergulv av tre, gips eller lignende må ikke dekkes med PE-folie som fungerer som
en dampsperre. Området under gulvet skal også være tilstrekkelig ventilert på en
tilstrekkelig måte (bakventilert gulvlister) for å opprettholde likevektsfuktigheten til
undergulvet. Er det kjeller under undergulvet må det være tilstrekkelig ventilert. Fjern
eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (minimum 4 cm²)
totale ventilasjonsåpninger per 1 m² gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke
overstige 10%.
WISE på keramiske fliser
Fugen skal ikke være bredere enn 2 mm og 1 mm dybde. Hvis dette ikke er tilfelle,
eller hvis det er noen form for preging i overflaten av flisene, må du avrette gulvet.
Alle typer betong, keramiske undergulv må være jevne og tørre. Undergulvet skal
ikke overstige 5 mm på 2 m lengde.

Fuktighetsbeskyttelse
Til tross for alderen i undergulv av betong er det alltid fare for fuktighet, så det er
nødvendig å sjekke fuktighetsinnholdet i undergulvet. Det bør brukes fuktsperre
(PE folie) mellom betonggulvet
På betonggulv uten strålevarme bør den maksimale fuktigheten være under 75%
RF (CM-test)

Type undergulv

Fuktighetsinnhold CM%
oppvarmet

Ikke oppvarmet

Betong

1,5

2,0

Anhydrite

0,3

0,5

Hvis forholdene til undergulv som er nevnt ovenfor ikke kan sikres under og etter
installasjon, kreves det en isolasjon mot fuktighet.
Dette inkluderer typer med innebygd fuktsperre, keramisk, oppvarmet og dekket
med spenstige gulv.
Bruk en PE-fuktsperre med en minste tykkelse på 0,2 mm.
På undergulv på bakken og i kjelleren anbefaler vi å legge to lag på tvers av
tverrsnitt for å være fuktsikre

WICANDERS

Monteringsanvisning
For Wicanders Wood Infinitus
(Legging)

På tregulv anbefales det at Wicanders Wood Infinitus legges på tvers av eksisterende gulveller undergulv. Wicanders Wood Infinitus 5Gi låsesystem er enkelt å
installere. Vi anbefaler å starte installasjonen i høyre hjørne.

1

Mål rommet nøyaktig, i rett vinkel mot plankenes retning.
Bordene i den siste raden skal være minst 5 cm brede.
Om nødvendig kan plankene i første rad kuttes til en mindre

.

2

Sett fjærsiden av bordet mot veggen. Pass på å
ha en avstand på 5 mm mot vegg

.

3

Legg neste bord mot det første, pass på at
bordene flukter og fold ned

størrelse .

4

Press ned forsiktig og dunk forsiktig med en
gummihammer.

7

Forsikre deg om at langsidene ligger i en rett linje. Bruk det
avkappede bordet fra forrige rad til å starte den neste. Imidlertid
må den være minst 30 cm lang. Hvis stykket er for kort, start med
et nytt bord og skjær det i to.
Forsikre deg alltid om at endeskjøtene er forskjøvet minst 30cm.
Bord i størrelse 605 x 445 må legges i “murstein” eller “halv
murstein”

10

5

Kutt det siste bordet på den første raden til riktig
lengde.
Avstand til vegg skal være 5 mm

6

Merk hvor bordet skal skjæres, og legg det på arbeidsflaten
og kutt til riktig størrelse ved å bruke en sag.

8

Plasser det første bordet i andre rad med fjærsiden
i vinkel mot notsiden på det liggende bordet i første
rad. Press inn og legg den flat samtidig.

9

Plasser det andre bordet I andre rad med fjærsiden
i vinkel mot notsiden på det liggende bordet i første
rad og kortsiden mot første bord i andre rad.
Forsikre deg om at bordet er plassert godt i låsene
mens det presses inn og legges flatt. Bank forsiktig
på overflaten over endeskjøten med en
gummihammer slik at bordet blir låst korrekt.

12

11

5 cm

Juster avstanden til veggen til 5mm når 3 rader er
fullstendig lagt.

Fortsett installasjonen som beskrevet over til du
når motsatt vegg.

Mål og kutt bordene I den siste raden til riktig
størrelse. La det være en avstand på 5mm til
veggen. Ingen av bordene skal være mindre enn 5
cm I bredde.

WICANDERS

Monteringsanvisning
for Wicanders Wood Infinitus
(Ujevne vegger)

(Installasjon rundt dører, radiatorer og siste rad)

Noen ganger må den første raden kuttes for å matche en ujevn vegg.

Hvis du ikke kan vinkle bordet under dørkarmen eller en lavt montert radiator, kan du
kutte bort den litt av kanten på klikklåsen og påføre lim (PVA lim, klasse D3) nede i
sporet og skyve bordet inn i riktig posisjon:

Overfør formen på veggen til bordene For å fjerne første raden, løftes bordet
Ikke glem å lage 5mm
noen få cm mens man dunker på skjøten
Ekspansjonsfuge mot vegg
Kutt så bordet der det er merket

(Varmerør)

(Dørkarmer)

Bor de nødvendige hullene i
bordene, og lag et hull i
bordet som er 10 mm større
enn rørdiameteren

Hvis en dørkarm må kuttes, bruk en bordbit for å oppnå riktig høyde.
Sag dørkarmen til riktig høyde (med ca 2mm klaring) slik at det er 2 mm med
plass til bordet.
Skjær bordet med en 45 ° vinkel
mot hullet. Den avskårne delen
limes på plass igjen. Dekk hullet
med en rørhylse

(Etter montering)
Ta opp gulv

Hvis du ønsker å ta opp gulvet,
løfter man bordene noen cm mens
man samtidig dunker på bordene

Det løse bordet kan da dras ut.
Bøy aldri sammensatte bord da dette kan gi skade

Bordene kan legges fra alle retninger. Dette gjør det enklere å planlegge
installasjonen, rundt dører

