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Monteringsvejledning for Jumpax®

Jumpax® skal altid akklimatisere indpakket i 48 timer i rummet hvor de skal 
lægges ved en temperatur på min. 18 grader C. Før Jumpax® lægges, skal 
gulvet være permanent tørt, rent og frit for støv. Der skal altid lægges en 
dampspærre på 150 μ under Jumpax® lige meget hvordan gulvet ser ud – og 
man skal sikre sig at samlingerne i denne er tætte ved at tape med aluminiums 
tape og lade folien overlappe min. 20 cm.(Hvis der er gulv varme anbefaler vi 
at der lægges en dampspærre på min 200 μ) . Små ujævnheder så som kanter 
og revner i beton og trægulv kan nemt udjævnes med Jumpax®. Ved at følge 
ligge vejledningen, kan et perfekt flydende undergulv laves. Hvis der alligevel 
skulle være tvivl eller spørgsmål, så kontakt venligst leverandøren af Jump-
ax®. Jumpax® - todelt undergulvssystem - er sammensat af en bundplade og 
en topplade som begge har en interaktiv lim på sig. Bundpladen er derudover 
belagt med en aluminium isoleringsfolie og et polystyren udligningslag, som 
skal lægges på mod gulvet. Toppladen skal lægges med limen ned mod bun-

dpladen. Stykkerne skal lægges uden samlinger imod hinanden. Ved at banke 
pladerne sammen med en gummihammer, vil limen på de to lag plader lime 
sammen og derved bliver pladerne totalt stabile. Start med at lægge Jumpax® 
i den smalleste side af rummet. Når Jumpax® lægges skal der altid være 8 - 
10 mm luft til vægge og andre faste installationer i rummet.
Jumpax® HD - todelt undergulvssystem - er sammensat af en bundplade og 
en topplade som begge har en interaktiv lim på sig. Bundpladen er derudover 
belagt med en aluminium isoleringsfolie og et polystyren udligningslag, som 
skal lægges på mod gulvet. Toppladen skal lægges med limen ned mod bun-
dpladen. Stykkerne skal lægges uden samlinger imod hinanden. Ved at banke 
pladerne sammen med en gummihammer, vil limen på de to lag plader lime 
sammen og derved bliver pladerne totalt stabile. Start med at lægge Jumpax® 
HD i den smalleste side af rummet. NårJumpax® HD lægges skal der altid være 
8 - 10 mm luft til vægge og andre faste installationer i rummet.

Til monteringen bruges følgende værktøj:  
Hobbykniv - Afstandsklodser på 8 mm tykkelse - Tommestok - Sandpapir Korn 
60. Pladerne deles let ved at skære 2 gange med en hobbykniv og derefter 
brækkes pladen forsigtigt.

Start med at tage 3 bundplader ud af pakken. 
Læg dem ved siden af hinanden.
1.  Del bundplade 1 på midten på den lange led, således 
at du får 2 stykker på 30 x 120 cm.
2.  Afkort den ene af pladerne med 30 cm. Det nye mål er 60 x 90 cm på denne. 
3.  Stykket på 30 x 30 cm skal ikke bruges.
4.  Vi har nu 1 stykke på 30 x 120 cm og 1 stykke på 60 x 90 cm.
5.  Del bundplade 2 i 2 stykker ved at skære 60 x 30 cm af. Du har nu 1 stykke  
på 60 x 30 cm samt 1 stykke på 60 x 90 cm.
Bundplade 3 skal ikke deles.
6.  Læg bundpladerne på gulvet, som vist her. Bundpladerne lægges med alu 
miniumsisoleringsfolien nedad og limsiden opad.
7.  Læg en hel række bundplader i murstensmønster og fjern beskyttelsesfolien.
 
Tag nu 3 topplader ud af pakken. Læg dem ved siden af hinanden.
1.  Tag 3 brune topplader ud af pakken.
2.  Topplade 1 deles på midten som anvist.  
Du har nu to stykker på 60 x 60 cm.
3. Topplade 2 og 3 deles ikke
 
Montering
1. Topplade 2 lægges nu oven på bundpladerne med limen nedad, som 
vist på tegningen.
2.  Det ene stykke af topplade 1 lægges ved siden af. Toppladerne trykkes 
let mod bundpladerne for at sikre at pladerne limes sammen. Brug evt. 
en gummihammer.
 
Sådan fortsættes monteringen:
Hver anden nye række bundplader starter med en plade på 60 x 30 cm og 
hver anden starter med en 60 x 90 cm. Resten af rækken fortsættes med hele 
Bundplader og skæres til til sidst.
Hver anden række topplader starter med en 60 x 60 cm plade og hver anden 
starter med en hel plade. Resten af rækken fortsættes med hele plader og 
skæres til til sidst. Læg altid en række bundplader først og derefter en række 
topplader, for at det er muligt at lave rent arbejde. DET ER VIGTIGT AT UNDGÅ 
AT GA PÅ BUNDPLADENS LIMLAG.
Når hele gulvet er lagt – med 8 mm luft – til vægge, rør og andre faste installa-
tioner, slibes toppladernes samlinger let med sandpapir korn 60. Således opnås 
et perfekt jævnt undergulv.
Når der skal lægges plader på mere end 10 m i bredden eller længden, skal 
der altid laves en ekspansions samling, såvel i Jumpax som i den øvrige 
gulvbelægning. Hvert rum skal lægges separat. Med gulvbelægning som PVC 
vil samlinger kunne ses en smule. Hvis der skal limes PVC baner på Jumpax 
pladerne vil man opnå det bedste resultat hvis man venter ca. 24 timer med at 
lime på Jumpax efter den er lagt. Der opnås det bedste resultat ved at anvende 
en PU lim. Hvis der anbringes præfabrikeret parketgulv placeres Jumpax 
diagonalt i forhold til parketgulvet og forlimes det med 2K-PU lim. Jumpax bør 
ikke ligge i mere end 48 timer før gulvbelægningen lægges på for at undgå in-
dflydelse fra luftfugtighed mm. Samlingerne på Jumpax gulvet skal altid slibes 
med sandpapir for at undgå at samlinger kan ses. Ligeledes skal man checke og 
slibe små højdeforskelle.
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