
Nordanger Gulv AS 
 

Leggeanvisning for NG70 Akustikk. 
 
Viktig: NG70 Akustikk har gummiert bakside. Leggeprosedyrer, underlag, limtyper 
osv. vil derfor være de samme som for gummibelegg. 
 
Forberedelser. 
Før legging må flisene akklimatiseres på leggestedet  i romtemperatur i minimum 24 timer. Det er 
viktig at fliser og underlag holder en temperatur på minimum 18°C.  
 
Underlag. 
Flisene må legges på sugende underlag som sparkel (minimum 3 mm tykk) eller betong. Flisene kan 
ikke legges på tett underlag som vinyl, linoleum, keramiske fliser, terrasso, marmor osv. Underlaget 
må være rent, tørt, stabilt og plant. Fuktinnholdet i betongundergulv skal ikke overstige 75% RF.  
 

- Underlag med varme. 
For gulv med undervarme skal fuktigheten ikke overstige 75% RF.  Varmen skal være slått av i 
minimum 48 timer før og etter legging. 
Belegget må ikke utsettes for en høyere temperatur enn 27°C da misfarging kan oppstå. 
  

- Sparkel/avrettingsmasse. 
Avretting med sparkel eller avrettingsmasse skal gjøres så tykt at tilstrekkelig overflatejevnhet og 
fasthet oppnås. Tykkelsen på sparkelen skal være minimum 3 mm. 
 
Lim. 
Det skal bruke lim som er beregnet på gummibelegg. Eks.; Uzin KE 2000 S eller tilsvarende.  
På områder som er utsatt for sterkt sollys eller områder med mye vannsøl anbefales to-komponent 
polyuretanlim. Følg limprodusentens anvisninger når det gjelder forbruk, behandling av underlag osv. 
Ta kontakt med oss eller limleverandøren hvis det er tvil om valg av limtype. 
 
Legging. 
NG70 Akustikk har en bakside av gummi og skal derfor legges som et gummibelegg. Planlegg 
leggingen godt. Slå opp en krittsnor og forsterk med tømmerblyant slik at streken blir synlig gjennom 
limet når det er påført. Flisene er merket med piler på baksiden. 
Limet påføres med tannsparkel A2. Flisene skal legges semivått, dette sikrer oversmitting og god heft. 
Senest én time etter legging kryssvalses flisene med minimum 45 kg`s valse. 
Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk. Gulvet må ikke våtrengjøres før etter minst 48 timer. Vann 
som trenger ned i limfugene vil påvirke limets styrke. Vannbasert lim er ikke ferdig herdet før etter  
72 timer.  
Vær forsiktig med å belaste gulvet med tung innredning, kjøring med traller osv da nylagt gulv er 
følsomt for trykkbelastning. 
 
 
 
For ytterligere informasjon: 
Tlf 22 73 10 00 
E-post gulv@nordanger.no 
www.nordanger.no 
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