Monteringsvejledning for Marathon DUAL
Marathon Dual® underlagsplader består af to slags plader. En
grøn Bundplade på og en brun Topplade. Begge plader er påført
lim på den ene side, som klæber sammen ved monteringen.
Marathon Dual® pladerne skal akklimatisere i deres pakning i
rummet med min. rumtemperatur på 18 C i min. 48 timer før de
udlægges.
Undergulvet skal være jævnt, rent og tørt før pladerne kan
lægges. Der skal altid udlægges en dampspærre på gulvet under
pladerne. Dampspærren skal overlappe min. 20 cm ved samlinger
og skal eftertapes med alu tape.
Der skal altid være min. 8 mm luft til vægge og andre faste installationer.
Marathon Dual® skal efter montering dækkes af topbelægning
inden for 1-2 timer for at undgå udtørring.
Marathon Dual® er ikke godkendt til anvendelse i lokaler hvor
der bruges (kontor)stole med hjul.
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.
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Fremgangsmåde:
1. Del Bundplade 1 på midten på den lange led, således at du får
2 stykker på 28 x 79 cm. Start med at tage 3 grønne bundplader
ud af pakken.Læg dem ved siden af hinanden.
2. Afkort den ene af pladerne med 28 cm.
Det nye mål er 28 x 51 cm på denne.

Topplade 1 deles

Topplade 2

Topplade 3

3. Stykket på 28 x 28 cm skal ikke bruges.
4. Vi har nu 1 stykke på 28 x 79 cm og 1 stykke på 28 x 51 cm.

56 x 39,5 cm

5. Del Bundplade 2 i 2 stykker ved at skære 28 x 56 cm af.
Du har nu 1 stykke på 28 x 56 cm samt 1stykke på 51 x 56 cm.
Bundplade 3 skal ikke deles.
Læg Bundpladerne på gulvet, som vist her.
Bundpladerne lægges med limsiden opad.
1. Tag 3 brune topplader ud af pakken.
2. Topplade 1 deles på midten som anvist
3. Topplade 2 og 3 deles ikke
Montering
1. Topplade 2 lægges nu oven på de grønne plader
med limen nedad.
2. Det ene stykke af Topplade 1 lægges ved siden af.

56 X 79 cm

56 X 79 cm

56 x 39,5 cm

Montering og placering af bundplader og topplader

Toppladerne trykkes godt mod Bundpladerne for at sikre at
pladerne limes sammen. Brug evt. en gummihammer.
Sådan fortsættes monteringen:Hver anden nye række Bundplader
starter med en 51 x 56 cm plade og hver anden starter med en
28 x 56 cm plade.
Resten af rækken fortsættes med hele Bundplader og skæres til
tilsidst.
Hver anden nye række topplader starter med en 56 x 39,5 cm
plade og hver anden starter med en hel plade. Resten af rækken
fortsættes med hele plader og skæres til tilsidst.
Når hele gulvet er lagt – med 8 mm luft – til vægge, rør og andre
faste installationer, slibes Toppladernes samlinger let med sandpapir korn 60. Således opnås et perfekt jævnt undergulv.
Vinylen monteres løst liggende og afsluttes med sandlister eller FL
lister rundt ved væggene.
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