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  aqUapaNel® FlOOr
  

lagring og Håndtering

AQUAPANEL® Floor 
må lagres tørt og 
beskyttes mot 
fuktighet før 
montering. 
Behold plast-
emballasjen på pallen 
til monteringen skal 
starte. Da beholder platene sin likevekt 
på fukt som de har fra fabrikk.

AQUAPANEL® Floor 
platen må ha en 
temperatur høyere 
enn + 5 °C 
før påføring av Floor 
lim, primer osv.
Sjekk at gulv-
konstruksjonen tåler 
vekten av en pall med AQUAPANEL® Floor 
ca 1000 kg.

Bær alltid platene på 
høykant eller løft dem 
med truck eller 
jekketralle på hele 
paller.

Kapping

Ved maskinell kutting 
bør det brukes 
sirkelsag med 
støvavsug og 
hardmetall eller 
diamant blad.

Gulvavrettning
aqUapaNel® tørrgranulat

Ved planlegging av 
tørravretting bruk laser 
eller kikkert for å finne 
det høyeste punktet 
på gulvet.
Beregn høyden til 
min 10 mm over det 
høyeste punktet. 
Løs granulat legges ut i en høyde som ganges 
med 1.10. Eks 10 cm x 1.10 = 11 cm.

På tørre gulv av tre, 
spon eller Kryssfiner 
legges det ut en 
ullpapp. 

Komprimert 
tørrgranulat
Ukomprimert 
tørrgranulat
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På fuktige underlag 
eller mot betonggulv 
legges det plastfolie 
med minst 20 cm 
overlapp. 
Den bør limes eller 
tapes sammen og gå 
så høyt opp at den 
kuttes i overkant med ferdig gulv.

Legg ut lirer og start 
lengst vekk fra 
rommets dør og fyll 
ut mot døren.

Legg ut trykk-
fordelende plate av 
12,5 mm gips el 
lignende fra døren 
og innover i rommet.
Det er enklest med 
plater som er kuttet ned til 120x120 cm, 
alt. 90x120 cm.

Start så innerst 
i rommet med 
AQUAPANEL® Floor 
platene og bygg deg 
utover. Følg 
montasjeanvisningen 
for platene.

Med høydeforskjeller 
som skal stoppe ved 
dører så må det 
kappes til en stopplist 
for tørrgranulatet.
Listens høyde må 
beregnes for ferdig
komprimert masse.

Gulvavrettning
aqUapaNel® tørrgranulat

Trekk så av på lirene 
så du får et helt slett 
underlag. Pass på og 
ikke tråkke på det 
ferdig avrettede 
underlaget. 
Tørrgranulatet 
komprimerer seg 
meget lett.

Legging av trykk-
fordelende plater. 
Begynn ved døren 
i rommet og bygg 
deg innover ved 
å stå på de platene 
som er lagt. 

Legg ut en 25 cm 
stripe med 
tørrgranulat langs 
veggen. Vatre opp 
første lire på denne 
tørrgranulaten 
i ønsket høyde.

Fyll så på samme måte 
mot den neste liren 
som legges 
ca 2,5 meter fra den 
første. Ikke legg ut 
mer en at du lett kan 
trekke av med en 
rettholdt på lirene. 



113

Etter påføring av lim 
settes AQUAPANEL® 
Biscuit inn i sporet 
på platen. 
Forbruk ca 7 stk pr m2.

Del inn rommet så 
ingen platebiter blir 
mindre enn 20 cm. 
Begynn neste plate-
rekke med kappet fra 
første rekke. 
NB, husk distanse til 
veggen på 10 mm.

Med høydeforskjeller 
og behov for store 
tykkelser husk på 
komprimerings-
forholdet på 10 % 
så ikke tørrgranulatet 
blir lagt ut i for 
store tykkelser. 

Ved alle tilstøtende 
konstruksjoner skal 
det legges ned en 
10 mm mineralull 
remse for å ta opp 
bevegelser mot 
vegger.

Ved tykkelser på 
tørrgranulatet opp 
til 60 mm holder det 
og gå over gulvet på 
de trykkfordelende 
platene og evt bruke 
en håndbanker for 
å komprimere.

Ved tykkelser over 
60 mm må det 
komprimeres med 
en elektrisk 
plateviberator 
på de trykkfordelende 
platene.

Når det er tykkelser 
som er over 200 mm 
så må det legges inn 
trykkfordelende plate 
pr 200 mm som 
komprimeres med 
plateviberator.

Montering

Monter første 
platerekke med 
10 mm spalte som 
senere skal fylles 
med strips av 
10 mm steinull.

For støvbinding, 
rengjør kantene på 
platene med kost 
og rent vann før 
påføring av lim.

Påfør kanten på platen 
AQUAPANEL® Floor lim 
med den spesielle 
nesen til limtuben.
Forbruk på ca 60 ml 
pr m2. Åpentid på 
limet er ca 80 min.
Arbeidstemperatur 
min + 5 °C.
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Press platene sammen 
i lengde og tverr-
retningene så limet 
presses opp i skjøten 
og AQUAPANEL® 
Biscuit presses inn 
sporet på platen.

Ved montering sørg 
for at platene legges 
forbandt med 
min 20 cm og at det 
aldri blir platekryss. 
Ved behov brukes flere 
AQUAPANEL® Biscuits 
i skjøten. 

AQUAPANEL® Biscuit. 
Bruk to per kortside 
og tre på langsiden.
Brikkene monteres 
hele tiden i den platen 
som er lagt ned.

Vær nøye med 
plasseringen så 
brikken dekker 
t-krysset på platene. 
Se illustrasjon. 

Kapp siste plate så du 
har nødvendig plass 
til tilstøtende vegger. 
Platen skal presses 
inn så limet klemmes 
opp i skjøten. 
Det kan være bruk for 
hjelpemidler som 
brekkjern eller et langt vinkeljern for å få 
inn siste plate.

Skrap vekk overflødig 
lim i skjøtene etter 
ca 12 timer med en 
stålsparkel 
eller skrape.

Det rengjorte gulvet 
må primes med 
AQUAPANEL® Interiør
primer etter at limet 
har herdet, ca 12 timer 
etter montering. 
Forbruk av primer er 
ca 50 g/m2. Konsentrert.
Blandes ut 1:1 med vann.

Flislegging

Ved flislegging er 
max flisstørrelse 
33x33 cm. 
Det skal brukes et 
fleksibelt flislim med 
limfeste 1.0N/mm2 
og bevegelse  2,5 mm 
i hht EN 12002.

parkett/ Belegg

AQUAPANEL® Floor 
er et bra underlag til 
alle typer parkett. 
Helliming av parkett, 
følg leverandørens 
anvisninger.
Ved legging av tynne 
gulvbelegg i pvc eller 
linoleum osv, må det sparkles med 
AQUAPANEL® gulvsparkelmasse.
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