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1. KLARGJØRING

1
La plankene akklimatisere seg i 48 timer i uåpnet emballasje ved normal romtemperatur, i midten av rommet der gulvet skal monteres. 
Ideelle forhold er en temperatur på 15–22 °C og relativ luftfuktighet på 30–75 %. Hvis klimaforholdene er utenfor perimeterne på 
30–75 %, anbefaler vi på det sterkeste å akklimatisere åpnede pakninger i en ukes tid før gulvet legges.

2
Fjern først eventuelt fuktighetsabsorberende (teppe, nålefilt osv.). Det er ikke nødvendig å fjerne fuktighetsisolerende gulvbelegg (PVC, 
linoleum osv.). Bruk alltid et underlag. Vi anbefaler å bruke Quick-Step-underlag.

3
UNDERGULV I TRE: Fjern først eventuelt eksisterende gulvbelegg. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. 
Sørg for at undergulvet er avrettet og plant. Spikre fast eventuelle løse deler. Dersom undergulvet i tre er flatt (ingen ujevnheter større enn 
2 mm over en lengde på 1 meter), kan du installere uansett QS-underlag. Dersom undergulvet ikke er flatt og har ujevnheter > 2 mm og 
< 4 mm (på grunn av kuving i undergulvsplanker), kan du installere QS-underlaget. Dersom undergulvet ikke er flatt og har ujevnheter < 
4 mm, må du installere en utjevnende avrettingsmasse eller underlag + kryssfiner/OSB utjevningsgulv. 
Monter det nye gulvet i nitti graders vinkel på det eksisterende undergulvet. Rommet under plankegulvet må være tilstrekkelig ventilert. Flytt 
eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (til sammen minst 4 cm² med totale ventilasjonsåpninger per m² gulv). 
Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke være over 10 %.

4
Tilleggsinstruksjoner gjelder dersom der er undergulvsvarme eller -kjøling. Din leverandør eller installatør av undergulvsvarmesystemer må 
garantere at gulvoverflatetemperaturen aldri overskrider 28 °C. Gå inn på www.quick-step.com for mer informasjon.

5
Et nytt betonggulv må tørke i minst 1 uke per 1 cm tykkelse opp til 4 cm. Tykkelse over 4 cm krever dobbelt så mye tørketid. For 
eksempel må et betonggulv på 6 cm for eksempel tørke i minst 8 uker. Fuktighetsinnholdet på være på mindre enn 2,5 % sement-bundet 
avrettingsmasse (CM-metoden) og 0,5% for en anhydritt-bundet avrettingsmasse . Da tørketidene er meget avhengig av værforhold og 
ventilasjon av bygningen, er disse tidene kun veiledende.

6
Sørg for at undergulvet er avrettet. Eventuelle ujevnheter på mer enn 2 mm over en lengde på 1 meter må jevnes ut. Det samme gjelder 
ujevnheter på mer enn 1 mm over en lengde på 20 cm.

INSTALLASJONSINSTRUKSER FOR QUICK-STEP LAMINAT.
FOR ET GODT RESULTAT ANBEFALER VI AT DU FØLGER ALLE INSTRUKSENE SOM GIS NØYE.
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7
Sørg for at gulvunderlaget er flatt, rent, fast og tørt.

8
For å installere laminatgulvet ditt trenger du følgende standardverktøy: hammer, sag (en stikksag, håndsirkelsag, håndsag eller kappsag), 
blyant, målebånd, vernebriller og hansker.

9
I tillegg trenger du følgende tilbehør: monteringssett (et slagjern, avstandsklosser og en slagkloss egnet for Uniclic®-klikksystem), 
underlagssystem (bruk et underlag som gir et stabilt grunnlag for gulvet, slik som Quick-Step Unisound-underlag) og egnede 
vedlikeholdsprodukter . Bruk av annet tilbehør enn Quick-Step-tilbehør kan forårsake skade på Quick-Step-gulvet. I så fall vil garantien som 
gis av Quick-Step være ugyldig. Vi anbefaler derfor at du bruker kun Quick-Step-tilbehør, da dette er spesielt designet og testet for bruk 
med Quick-Step-gulvpanel.

10
Kontroller alle panelene før og under montering. Defekte paneler må aldri brukes.

11
Om disse fjernes legges laminatgulvet, og du benytter Quick-Step sokkellister for tildekking av klaringene til veggen. Eventuelt kan gamle 
lister bli stående, og disse dekkes etter gulvleggingen med Quick-Step dekklist.

12
Kontroller på forhånd at det fremdeles er mulig å åpne og lukke dørene etter at gulvet og underlaget er montert.

13
Kjøkkenøyer og andre meget tunge objekter må installeres først og ikke plasseres oppå laminatet. 
Laminatgulvet må være i stand til å bevege tunge gjenstander rundt for å unngå åpne skjøter og å skille planker.
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2. MONTERING

Gulvene med teknologi for hydraulisk låsing er vannresistente etter installasjon. Følger du disse instruksene nøye, kan gulvet brukes på 
bad, kjøkken, vaskerom og i inngangsområder. Panelene egner seg ikke for bruk på fuktige områder som bassengområder, badstuer og 
rom med innebygde avløp, som dusjrom. Disse tilleggsinstruksjonene for vannbeskyttelse er ikke i samsvar med nasjonale bestemmelser i 
Norden for fuktsikring i våtrom.

Med Uniclic®-paneler kan du velge der du vil begynne. Tenk på hva som vil være den enkleste måten å montere gulvet på. Vi skal 
demonstrere montering av gulvplankene fra venstre mot høyre. Du kan arbeide i den andre retningen hvis du vil.

Uniclic® er unikt fordi du kan montere plankene på to forskjellige måter. Metode A: posisjoner panelet som skal monteres i en vinkel på 
20 til 30 ° på panelet som allerede er lagt. Beveg panelet varsomt opp og ned og press det samtidig forover. Panelene klikker på plass 
automatisk. Du kan enten sette fjæren inn i sporet, eller sette sporet på fjæren. Det mest vanligste og enkleste er å sette fjæren inn i sporet. 
Metode B: med Uniclic® kan du også tappe panelene inn i hverandre uten å løfte. For denne metoden må du bruke den spesielle Uniclic®-
slagklossen. Plankene bør ikke settes sammen med kun ett enkelt slag. For å unngå skade må du banke dem sammen gradvis med flere 
lette slag.

1
Sørg for at panelene er tilstrekkelig blandet når de monteres, slik at du ikke ender opp med for mange identiske lyse eller mørke paneler 
ved siden av hverandre. For best visuell effekt er det best å montere panelene i samme retning som den lengste veggen og parallelt med 
naturlige lyskilder.

 
2

Før start, mål lengden og bredden av rommet nøye for å planlegge et nøyaktig oppsett for å oppnå et gulv med et balansert utseende. 
Dette er veldig viktig når man installerer typisk flisdekor. Dette vil også sørge for at du ikke ender opp med at siste rad blir for smal. Hvis 
den siste raden er mindre enn 40 mm, vil installasjonen bli enklere om plankene i den første raden breddeskjæres noe smalere.

3
Legg først ut en bredde av det valgte underlaget, og så gradvis etter hvert som du legger laminatgulvet. Det er viktig at du bruker 
et kvalitetsunderlag for å jevne ut eventuelle ujevnheter i gulvunderlaget. De spesialutviklede Quick-Step-underlagene har en 
fuktighetsbestandig, isolerende, støyreduserende og utjevnende funksjon. Den jevne toppoverflaten gjør installering av laminatpaneler 
enklere og sikrer god funksjonalitet etterpå. Du kan finne mer informasjon om Quick-Step-underlag og hvordan de skal brukes på 
emballasjen som underlagsgulvet var pakket i eller fra forhandleren.

4
Start første rad med en hel planke. Først sager du av fjæren både på langsidene og kortsidene. Om startveggen er ujevn må den første 
raden konturskjæres for å oppnå rett klaring til vegg. Vurder også om den første raden må breddeskjeres ref. pkt. nr. 2.

5
Legg planken med avsagde sider mot veggene. Legg avstandsklossene fra monteringssettet mellom plankene og veggen. Dette vil sørge 
for at ekspansjonsklaringen er bred nok: 8 til 10 mm.

6
Det er selvfølgelig også nødvendig å kappe planker. For å kunne skjære rent, bør mønsteroverflaten vende nedover når du bruker en elektrisk 
stikksag eller sirkelsag, og oppover når du bruker en håndsag eller kappsag. Sørg for at endeskjøtene til panelene i to påfølgende rader aldri 
er på linje. Det anbefales et omlegg mellom endeskjøter på omkring 1/3 av plankens lengde, men MINIMUM 30 cm.
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7
Posisjoner panelet som skal monteres i en vinkel på 20 til 30 ° på panelet som allerede er lagt. Beveg panelet varsomt opp og ned og 
press det samtidig forover. Panelene klikker på plass automatisk.

8

Med Uniclic® kan du også slå panelene inn i hverandre uten å løfte. For denne metoden må du bruke den spesielle Uniclic®-slagklossen. 
Plankene bør ikke settes sammen med kun ett enkelt slag. For å unngå skade må du banke dem sammen gradvis med fl erelette slag.

9

På steder der det er for vanskelig å montere Uniclic®-plankene med slagklossen (f.eks. mot veggen), kan du banke dem sammen ved bruk 
av slagjernetog en hammer.

10

Når nok rader er lagt er enkelt å fortsette installasjonen som følger: Legg en uåpnet pakke paneler på de allerede lagte radene. Bytt 
posisjon og klikk den korte siden av panelet inn i det forrige panelet.

11

Plasser deretter BEGGE hender nært endeskjøten som vist i fi guren og trekk den lange siden av planken mot deg. Panelene vil nå klikke 
sammen.
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12

Forsett på denne måten til du kommer til slutten av rommet.

13

Med lengder på mer enn 13 m og bredder på mer enn 13 m, skal det være en ekspansjonsfuge. (Quck-Step Incizo) Svelling og krymping 
er lineær, så jo større overfl ate, jo større mellomrom må det være ved kanten.

14

Romfuktighet kan variere avhengig av sesong, og det er viktig at gulvet kan ekspandere og trekke seg sammen. Av den grunn må du 
sørge for å la det være en ekspansjonsåpning på minimum 8 til 10 mm på alle sider av gulvet, rundt rør, terskler og dører.
Ekspansjonsfugen kan tildekkes ved hjelp av lister som er festet til undergulvet. Det er obligatorisk å legge en ekspansjonsskjøte mellom 
forskjellige rom (for eksempel under dørterskelen).

15

Fjern alle avstandsklossene.
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3. FERDIGGJØRING

1
Fest listene til veggen. 
Listene må aldri festes til gulvet. Denne metoden tillater at gulvet kan utvide og trekke seg sammen under listen. På steder der det ikke kan 
legges profiler eller lister, kan du fylle ekspansjonsåpningen med et elastisk masse (Quick•Step®-kitt).

2
Det anbefales å kappe utforinger og dørlister slik at gulvet ligger under disse. For å kappe listene, snu en planke opp-ned og legg ei 
håndsag på planken og kapp listverket. Fjern avkapp og sagflis. Hvis du ikke kan løfte panelet, bruk slagkloss eller trekkjern og hammer 
for å banke panelene sammen når plankene er flatt på gulvet.

3
I rader der et er rørgjennomføringer på plankens kortside, må du sørge for at røret faller nøyaktig på linje med kortsiden av to paneler. 
Bruk et bor med samme diameter som røret pluss 20 mm. Klikk panelene sammen på kortsiden og bor et hull sentrert på skjøten mellom de 
to panelene. Nå kan du montere panelene på gulvet.

4
Når det er rørgjennomføringer på plankens langside, gå fram som føler: 1. Mål hvor røret vil komme gjennom planken. Ikke glem å ta 
høyde for ekspansjonsskjøte 2. Bruk et bor som har en diameter tilsvarende røret pluss 20 mm for ekspansjon. Bor gjennom panelet der 
røret vil komme gjennom 3. Skjær til som vist på skissen. 4. Legg den avskårne biten på plass, og lim kanten med et egnet trelim. 5. Tørk 
bort overflødig lim, og forsikre deg om at det ikke kommer lim ned på undergulvet.

5
Hvis du vil ha en perfekt finish rundt rør, bør du bruke Quick•Step®-rørdeksler eller elastisk masse (Quick•Step®-utstyr).

6
På steder der det er for vanskelig å montere plankene med slagklossen (f.eks. under radiatorer), kan du banke dem sammen ved bruk av 
slagjernet og en hammer.
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4. VEDLIKEHOLD

Du kan gå på ditt nye Quick-Step Laminatgulv umiddelbart etter montering.

1
Du kan gå på gulvet under og umiddelbart etter montering. Sørg for at luftfuktigheten i rommet alltid er minst 50 %. Bruk en luftfukter hvis 
nødvendig.

2
For tørrengjøring anbefaler vi å bruke en Quick-Step-mopp eller støvsuger. Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul og en 
spesialbørste for parkett, slik at du unngår riper i gulvet. 

3
Slightly damp maintenance is allowed. Wet maintenance is absolutely forbidden. Also we recommend to never use a steamcleaner.

4
Remove any water immediately.

5
Beskytt møbel- og stolben. Unngå å bringe smuss, vann og sand innendørs ved å legge en egnet gulvmatte ved døren. Bruk (kontor)-stoler 
og krakker med myke hjul som egner seg for laminatgulv og/eller bruk en egnet gulvmatte.

6
Tunge møbler må aldri dras over gulvet. De må løftes.

7
Den jevne overflaten på laminatgulv betyr at det aldri trekker til seg smuss eller støv. Fjern tøffe flekker forsiktig med aceton eller 
neglelakkfjerner. Skureprodukter må aldri brukes! Gulvet skal aldri vokses eller poleres.


