
Før legging av KRONOTEX laminat 
 

Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe 
som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges 
pakkene flatt på gulvet. 

Akklimatisere KRONOTEX laminatgulv ved å lagre de uåpnede pakkene i minst 48 
timer i rommet der gulvet skal installeres. Dette vil også hindre påfølgende 
deformasjon og buede bord. 

Før legging, sjekk igjen at bordene er uskadd, har riktig størrelse og korrekt utseende 
når de sees i dagslys på installasjonsstedet. Oppdager du feil, notér ned eller ta bilde 
av produksjonsnummeret som er stemplet på bordenes bakside og varsle din 
forhandler. Ikke installer bord med mekaniske eller visuelle feil, da dette ikke vil 
dekkes av garantien. 

 

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv 
1.  

Legg gulvet ved en romtemperatur på minst 18 ° C, gulvtemperatur på minst 
15 ° C og relativ fuktighet mellom 30% og 60%. Disse forholdene bør også 
vedvare i løpet av de tre første dagene etter installasjon. La vinduer og dører 
være lukket.  

2.  

Laminatgulvet ser best ut når det legges i rommets lengderetning og parallelt 
med lyset fra vinduene. 

3.  

Før du begynner å legge, mål ut bredde for den siste raden som skal 
legges. Denne bør ikke være mindre enn 5 cm. Er den mindre enn 5cm, 
justerer du dette på den første raden som legges. 

4.  

KRONOTEX laminatgulv er laget for å legges flytende på undergulvet. Med 
andre ord, det skal ikke limes, spikres eller festes på noen annen måte. Som 
annet trevirke er også laminatet hygroskopisk og beveger seg da gjennom 
årstidene. Meget viktig at laminatet ligger flytende uten låsning av faste 
installasjoner slik som kjøkkeninnredning, vedovn osv. Den skal heller ikke 
ligge sammenhengende gjennom rom uten at den deles med ekspansjonsfuge. 

 



5.  

Fest gulvlistene til veggene, ikke i gulvet! 

 

6.  

Vennligst følg instruksjonene nøye. Blir gulvet er lagt feil, vil garantien falle 
bort. Dersom det oppstår problemer underveis, stopp arbeidet umiddelbart og 
kontakt din forhandler. 

 

Steg for steg instruksjon 

 

Etter å ha kontrollert at undergulvet er egnet for legging og etter at pakkene er 
akklimatisert seg i rommet i minst 48 timer, kan du fortsette med installeringen: 

1.  

Legges gulv på betong eller avrettingsmasse, må det alltid legges fuktsperre for 
å hindre at fuktighet trekker inn i laminatet. Pass på at fuktsperren går ca. 10 
cm opp på vegg 

2.  

Legg et egnet underlag over fuktsperren evt. velger man et kombiunderlag 
som har fuktsperre.  

3.  

Legg den første raden med laminat. Begynn i et hjørne av rommet og legg 
bordene slik at de ligger parallelt med vindu eller annen lyskilde. Legg bordene 
langs veggen og sørg for at man har en fuge ved vegg som er 10 til 15 mm 
bred. Trekiler er gode avstandsstykker for å beholde riktig fuge under videre 
legging. Siste bordet i raden må tilpasses til riktig lengde. For å gjøre dette, kan 
du bruke en sirkelsag, en stikksag eller en spesial laminatkutter. Den siste 
biten bør ikke være kortere enn 40 cm. Det kan være nødvendig å forkorte det 
første bordet for å hindre at siste bit blir kortere enn 40cm 

4.  

Begynn andre rad med biten som ble til overs fra den første rad. Denne setter 
du i vinkel (ca. 12°) inn i låsen til den første raden.  



 

  

 

 

Den siste raden av laminatgulvet vil trolig være for bred, noe som gjør det 
nødvendig å kutte den i bredden. Husk å la det være 10- 15mm 
ekspansjonsfuge langs veggen. 

5.  

Før du fester gulvlistene, må overflødig fuktsperre kuttes bort. 

6.  

Det finnes både gulvlister og overgangslister til de fleste laminatgulvene. Sjekk 
med din forhandler. 

Spesielle monteringer 

1. Rør eller lignende 

 

 

 

 

Hvor varmerør eller annet stikker opp av gulvet, kutt bordet til riktig lengde, deretter 

legges det ved siden av der bordet vil gå. Bruke så en tommestokk for å måle og 

markere hvor åpningene skal være. Deretter skjæres eller bores de markerte feltene 



ut. Også her må du huske å legge inn minimum 10mm ekspansjonsfuge på alle 

sider. Skjær så bordet diagonalt (gjæring kuttet i 45 ° vinkel) opp til hullene. Dette vil 

gi en større limflate. Bruk D3 lim.  

2. dørkarmer 

 

 

 

 

Dørkarmer bør kuttes slik at laminatet kommer inn under. Legg et bord ved siden av 

karmen med dekorsiden ned. Legg også en bit av underlaget under biten slik at 

høyden blir korrekt. Bruk en egnet sag til å kutte karmen.  

3. Ekspansjonsfuger 

 

 

 

 

I rom som er mer enn 12m lengde x 8 m bredde må man legge inn 

ekspansjonsfuger. Dette gjelder også for døråpninger, åpninger mellom rom 

utstående murverk og rom med komplekse former. Vi anbefaler å kutte bort fjæren 

på kantene av bordene langs ekspansjonselementer for å sikre tilstrekkelig plass for 

bordene å bevege seg.  

 



Helliming av laminatgulv 

KRONOTEX laminatgulv kan også hellimes til undergulvet. Husk at det kan være 
nødvendig å utjevne dette med flytsparkling så påføring av primer etc.  

Dersom det er høydeforskjeller som overstiger NS, må undergulvet jevnes ut før 
laminatet legges. 

Kontroller at undergulvet er helt tørt, plant, fast og rent.  

Bruk polyuretan (PU) -basert lim. Hvis noe er uklart eller det oppstår problemer, ta 
kontakt med en profesjonell gulvmontør. 

VIKTIG!!!  

KRONOTEX laminatgulv må ikke hellimes dersom det ligger gulvvarme i 
undergulvet. Dette vil gjøre garantien ugyldig. 

 


