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1. KLARGØRING

1
Lad plankerne akklimatisere sig i 48 timer uden at åbne emballagen ved almindelig rumtemperatur midt i det rum, hvor gulvet skal lægges. 
Ideelle forhold er 15-22 °C og en relativ luftfugtighed på ca. 30-75 %. Hvis luftfugtigheden ikke ligger i området 30-75 %, anbefales det 
på det kraftigste at akklimatisere produktet i 1 uge med åbne pakker.

2
Fjern først evt. diffusionsporøs gulvbelægning (tæpper, nålefilt mv.). Det er ikke nødvendigt at fjerne diffusionsforseglet gulvbelægning 
(PVC, linoleum mv.). Der skal altid bruges underlag. Vi anbefaler at der bruges et Quick-Step-underlag.

3
UNDERGULV AF TRÆ: Fjern først evt. eksisterende gulvbelæg. Der må ikke være tegn på mug og/eller insektangreb. Sørg for, at 
undergulvet er plant. Fastgør eventuelle løse dele. Hvis undergulvet af træ er fladt (ingen ujævnheder større end 2 mm over en afstand 
på 1 meter): Du kan lægge et hvilken som helst QS-underlag. Hvis undergulvet af træ ikke er fladt, og har ujævnheder > 2 mm og < 
4 mm (fordi undergulvets træplanker har slået sig: du kan lægge QS Thermolevel-underlaget. Hvis undergulvet af træ ikke er fladt, og 
har ujævnheder > 4 mm: du skal lægge et fiber-nivelleringsmiddel eller -underlag + krydsfiner- / OSB- nivelleringsgulv. Læg det nye gulv 
vinkelret på det eksisterende undergulv. En krybekælder under et plankegulv skal være med tilstrækkelig god udluftning. Fjern eventuelle 
hindringer, og sørg for, at udluftningen er tilstrækkelig (i alt mindst 4 cm² ventilationsåbninger pr. m² gulv). Træets fugtindhold må ikke 
overstige 10 %.

4
Der er yderligere instruktioner der skal overholdes, hvis der er varme eller køling i gulvet. Din forhandler eller installatør af 
gulvvarmesystemet skal garantere at overfladetemperaturen på gulvets overflade aldrig overstiger 28 °C. Find flere oplysninger på 
www.quick-step.com.

5
Et nyt betongulv skal tørre mindst 1 uge pr. 1 cm’s tykkelse op til 4 cm. Tykkelser over 4 cm kræver dobbelt så lang tørretid. Et 
betonundergulv på 6 cm skal f.eks. tørre i mindst 8 uger. Fugtindholdet skal være mindre en 2,5 % for et cementbundet afretningslag 
(CMmetoden) og 0,5 % for et anhydrit-bundet afretningslag. Eftersom tørretiderne i virkeligheden afhænger af klimabetingelserne og 
ventilationen i bygningen, er disse angivelser kun vejledende.

6
Sørg for, at undergulvet er plant. Eventuelle ujævnheder på mere end 2 mm over en afstand på 1 m, skal udjævnes. Det samme gælder for 
enhver ujævnhed på mere end 1 mm over en afstand på 20 cm.

VEJLEDNING I LÆGNING AF QUICK-STEP LAMINATE.
FØLG NØJE ALLE ANVISNINGER FOR AT OPNÅ ET GODT RESULTAT.
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7
Sørg for, at gulvunderlaget er plan, ren, fast og tør.

8
For at lægge laminatgulvet skal du bruge følgende værktøjer: Hammer, sav (stiksav, håndholdt rundsav, håndholdt sav eller fukssvans), 
blyant, målebånd, sikkerhedsbriller og handsker.

9
Derudover behøves følgende: Lægningssæt (slagjern, afstandsstykker og en slagklods, der passer til Uniclic® kliksystemet), et 
underlagssystem (brug et underlag der skaber et stabilt fundament til gulvet, såsom Quick-Step Unisound-underlaget) og passende 
vedligeholdelsesprodukter. Hvis der bruges andet tilbehør end Quick-Step-tilbehør, kan Quick-Step-gulvet lide skade. Den garanti, 
Quick-Step yder, vil i så fald bortfalde. Vi tilråder derfor, at der kun bruges Quick-Step-tilbehør, som er udviklet og afprøvet specielt med 
henblik på at skulle bruges til Quick-Step-gulvplanker.

10
Kontrollér alle planker før og under lægningen. Brug aldrig planker med fejl.

11
Kontrollér, om de gamle fodlister eventuelt skal afmonteres. Du kan lade fodlisterne sidde og lægge gulvet med Quick-Step-profiler eller 
dække de eksisterende fodlister med Quick-Step dæk-fodpaneler.

12
Kontrollér, at dørene fortsat kan åbnes og lukkes, når gulv og underlag er lagt.

13
Kogeøer til køkkener og andre meget tunge objekter bør placeres først, de må ikke stå oven på laminatet. 
Laminat-gulvet skal kunne bevæge sig rundt om de tunge objekter for at undgå sprækker og planker der går fra hinanden.
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2. LÆGNING AF GULVET

Gulve med hydroseal-teknologi er vandtætte efter de er lagt. Hvis man omhyggeligt følger denne vejledning, kan gulvet benyttes i 
badeværelser, køkkener, vaskerum og entreer. Plankerne er ikke velegnet til brug i fugtige områder som f.eks. poolområder, saunaer og 
rum med indbyggede afløb (f.eks. bruserum). Disse ekstra instruktioner om beskyttelse mod vand overholder ikke de nationale regler i 
Norden for fugtsikring - vandtætning af vådrum.

Med Uniclic® planker kan du vælge hvor du ønsker at begynde. Overvej, hvordan gulvet nemmest lægges. Vi viser, hvordan gulvet 
lægges, fra venstre til højre. Du kan dog arbejde i den anden retning, hvis du hellere vil det.

Uniclic®-gulvet er unikt, fordi man kan lægge plankerne på to forskellige måder. Metode A: Læg den planke, der skal lægges, i en vinkel 
på 20-30° i forhold til den planke, der allerede er lagt. Vip den planke, der skal lægges, lidt op og ned, samtidigt med at der presses let 
på den. Plankerne klikker automatisk på plads. Feren kan enten sættes ind i noten, eller noten kan sætte på feren. Det er mest almindeligt 
at sætte feren ind i noten, og det er også nemmest. Metode B: Med Uniclic® kan plankerne også bankes ind i hinanden uden at løfte dem. 
Hvis der skal bruges denne metode, skal man bruge den særlige Uniclic®-bankeklods. Plankerne må ikke samles med et enkelt bank. For 
ikke at risikere at skade plankerne skal de bankes sammen lidt ad gangen.

1
Sørg for at blande plankerne tilstrækkeligt under lægningen, så der ikke kommer til at ligge alt for mange ens, lyse eller mørke planker ved 
siden af hinanden. Gulvet kommer til at se bedst ud, hvis gulvplankerne lægges langs den længste væg og parallelt med lysindfaldet.

2
Mål omhyggeligt rummets længde og bredde før der startes, for at planlægge et præcist layout, der giver gulvet en balanceret 
fremtræden. Dette er meget vigtigt når der lægges dekorative fliser. Det vil også sikre at det ikke ender med at den sidste række bliver for 
smal. Hvis det viser sig at den sidste række vil blive mindre end 40 mm, er det nemmere hvis man forkorter plankerne i den første række.

3
Læg først en bredde af det valgte underlag og gradvist efterhånden som arbejdet skrider frem. Det er altafgørende, at der bruges 
underlag for at udjævne eventuelle ujævnheder i undergulvet. De særligt udviklede Quick-Step-underlag har en diffusionstæt, isolerende, 
støjreducerende og nivellerende funktion. Den jævne overflade gør det nemmere at lægge laminatpladerne og sikrer efterfølgende 
ekspansion. Yderligere informationer om Quick-Step-underlag, og hvordan de skal lægges, kan ses på underlagets emballage eller fås 
ved henvendelse til forhandleren.

4
Den første række, der lægges, skal være en hel planke. Sav først feren af, både på den lange og korte side. Hvis startvæggen er ujævn må 
den første række tilskæres for at sikre korrekt afstand til væggen. Vurder også om den første række skal tilpasses i bredden ref. pkt. nr. 2.

5
Læg planken med den side, hvor ferene er skåret af, ind mod væggen. Læg afstandsstykker fra lægningssættet mellem plankerne og 
væggen. Dermed sikres, at mellemrummet er stort nok: 8 til 10 mm.

6
Det vil selvfølgelig også være nødvendigt at save plankerne til. For at skæret blive rent skal mønstersiden af planken vende nedad, når der 
bruges en stiksav eller en håndholdt rundsav, og opad, når der bruges en fukssvans eller en afkortersav. Endestød på planker ved siden af 
hinanden må ikke ligge i en lige linje. Stødene skal altid ligge mindst 30 cm forskudt.
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7
Læg den planke, der skal lægges, i en vinkel på 20-30° i forhold til den planke, der allerede er lagt. Vip den planke, der skal lægges, lidt 
op og ned, samtidigt med at der presses let på den. Plankerne klikker automatisk på plads.

8

Med Uniclic® kan plankerne også skubbes ind i hinanden uden at løfte dem. Hvis denne metode anvendes , skal man bruge den særlige 
Uniclic®-slagklods. Plankerne må ikke samles med et enkelt slag. For at undgå at skade plankerne skal de skubbes sammen lidt ad 
gangen.

9

På steder, hvor det kan være svært at lægge Uniclic®-plankerne ved hjælp af slagklodsen (f.eks. ind mod en væg), kan de bankes sammen 
med slagjern og en hammer.

10

Når der er lagt tilstrækkelig mange rækker, er det nemt at fortsætte lægningen som følger: Læg en uåbnet pakke med planker på de 
rækker, der allerede er lagt. Skift position og klik den korte side at planken ind i den forrige planke.

11

Placer nu BEGGE hænder tæt på endesamlingen som vist i illustrationen og træk den lange side af planken hen mod dig selv. Plankerne 
klikker nu sammen.
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12

Fortsæt på denne måde til den anden ende af rummet.

13

Ved længder på over 13 m og bredder på over 13 m, bør der være et mellemrum til ekspansion. Udvidelsen og krympningen er lineær, 
så et større areal vil kræve et tilsvarende større mellemrum.

14

Fugtigheden i rummet kan variere alt efter årstiden, så det er vigtigt at gulvet kan udvide sig og trække sig sammen. Derfor skal du sørge 
for at der er et mellemrum på mindst 8 til 10 mm til alle gulvets sider samt rundt om rør, tærskler og dørtrin. Ekspansionsmellemrum kan 
skjules med lister, som er fastgjort til undergulvet (Quck-Step Incizo). Man skal altid lave et ekspansionsmellemrum mellem forskellige rum 
(feks. ved dørtrin).

15

Tag alle afstandsstykker op.
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3. FINISHING

1
Monter fodpanelet op mod væggen. 
Monter aldrig fodpanelerne på gulvet. Med denne metode kan gulvet udvide sig og trække sig sammen under gulvpanelet. Hvis der ikke 
er plads til at placere profiler eller fodlister, fyldes mellemrummet ud med en elastisk pasta (Quick•Step® Kit).

2
Det anbefales at tilskære dørkarmen så gulvet kan ligger under disse. For at skære listerne, lægges en planke omvendt- læg en håndsav 
på planken og tilskær dørkarmen. Fjern det afskåret stykke og savsspåner. Når du saver plankere, skal du sørge for, at mellemrummet 
under døren er mindst 10 mm. Hvis du ikke kan løfte planken, skal du bruge slagklods eller et slagjern og en hammer til at banke 
plankerne sammen, når de ligger fladt på gulvet.

3
Er der rørgennemføringer på plankens kortside -. skal det sikres, at røret flugter, at røret lander præcist hvor de to endesamlinger mødes. 
Find et bor med samme diameter som røret plus 20 mm. Klik plankerne sammen på den korte side, og bor et hul midt samlingen mellem 
de to planker. Plankerne kan nu lægges på gulvet.

4
Når der er rørgennemføring på pålankernes langside, skal man gøre som følger: 1. Mål, hvor røret vil komme gennem planken. Husk 
mellemrummet 2. Find et bor med samme diameter som røret plus 20 mm til mellemrummet. Bor et hul gennem planken, hvor røret vil 
komme igennem 3. Skær til som vist på skitsen 4. Læg det afskåret stykke på plads, og lim kanten med en egnet trælim. 5. Tør den 
overflødig lim væk, og sikre at der ikke er kommet lim ned på undergulvet.

5
Brug Quick•Step®-radiatorrosetter eller en elastisk pasta for perfekt afslutning omkring rør (Quick•Step® Kit).

6
På steder, hvor det kan være svært at lægge plankerne ved hjælp af slagklodsen (f.eks. under radiatorer), kan de bankes sammen med 
slagjern og en hammer.
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4. VEDLIGEHOLDELSE

Du kan gå på dit nye Quick-Step Laminate-gulv, umiddelbart efter det er lagt.

1
Gulvet kan anvendes lige når det er lagt. Sørg for, at luftfugtigheden i rummet altid er mindst 50 %. Brug om nødvendigt en luftfugter.

2
I forbindelse med tør vedligeholdelse anbefaler vi, at man bruger en Quick-Step-moppe eller en støvsuger. Sørg for, at støvsugeren er 
udstyret med bløde hjul og har et særligt parketmundstykke, så gulvet ikke bliver ridset. 

3
Rengøring med hårdt opvredet klud anbefales. Undgå blankt vand på gulvet. Brug aldrig damprenser.

4
Fjern spildt vand omgående.

5
Beskyt ben på møbler og stole. Undgå at slæbe snavs, vand og sand ind ved at lægge en dertil egnet gulvmåtte ved døren. Brug (kontor)
stole med bløde hjul, der er velegnede til laminatgulve, og/eller brug en dertil egnet stoleunderlag.

6
Træk aldrig møbler hen over gulvet. Løft dem i stedet.

7
Takket være laminatets glatte overflade fæstnes snavs og støv ikke på det. Pletter der er vanskelige at få af, kan fjernes med acetone eller 
neglelak-fjerner. Brug aldrig produkter, der indeholder slibemidler! Brug aldrig voks eller lak-belægning på gulvet.


