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GULV I BYGNINGER 

[407] LEGGEANVISNING: CREATION CLIC 55 & 70 / VIRTUO CLIC 55

1. BRUKSOMRÅDER

MATERIALER CREATION CLIC SYSTEM 55 & VIRTUO CLIC 55 
PLANKER OG FLISER 

CREATION CLIC SYSTEM 70 
PLANKER OG FLISER 

BESKRIVELSE 5 mm inkl. 0,55 mm slitesjikt på 
planker og fliser 

6 mm inkl. 0,7 mm slitesjikt på 
planker og fliser 

Betongunderlag
CEN: 33 -42 

Trebasert, kalsiumsulfatbasert 
avrettingslag 32-41 

STATISK BELASTNING ≤ 30 kg/cm² 

GODKJENT ULIMT LEGGEFLATE < 150 m² 
Utover dette fordeles limingen på 150 m2  flater 

< 300 m² 
Utover dette fordeles limingen på 300 m2  flater 

BRUKSOMRÅDER 

Boliger, små butikklokaler (ikke matvarer) <300 m², 
hotellrom. Der det brukes rullestol, anbefaler vi at 
man limer under stedet rullestol(er) svinges med 
ekstra bred dobbeltsidig tape (min. 50 cm) 
eller legger på sklisikre beskyttelsesmatter av 
hard PVC. Hvis det skal brukes utstyr som 
traller, gaffeltrucker o.l., bør det belastede 
området limes. 

Butikker, varehus, kontorer 
Ved legging av Creation Clic System 70 i varehus: 
Se egen leggeanvisning for butikklokaler. 
Hvis det skal brukes utstyr som traller, 
gaffeltrucker o.l., bør det belastede området 
limes. 

TILLATTE 

UNDERLAG 
Gulvoverflaten får ikke ha ujevnheter, hakk eller skjøter > 4 mm, i så fall må de 
fylles med et sparklingsprodukt. 

BETONGGULV, MALT BETONG, 
AVRETTINGSBETONG, TOPPING, FLYTENDE 
SEMENTAVRETTINGSMASSE 

Bruk eventuelt avrettingsmasse for å fjerne ujevnheter i overflaten. Slip og støvsug. 

PVC-FLISER OG KOMPAKTE BELEGG (HARDE) 
Hvis kravene til underlaget er oppfylt og mer enn 90 % av rommets overflate er i god 
stand, fjerner man ødelagte fliser, fyller skadene med avrettingsmasse og legger 
CREATION planker/fliser etter at avrettningsmassen har tørket. 
Eventuelt må hele gulvet tas opp og underlaget klargjøres fra bunnen av. 

LYDDEMPENDE GULVBELEGG AV PVC PÅ RULL / FLISER
KUN I BOLIGER (CEN: 23-31-klassifisert): Hvis kravene til underlaget er oppfylt og mer enn 90 % av 
rommets overflate er i god stand, fjerner man ødelagte fliser, fyller skadene med avrettingsmasse og 
legger belegget etter at avrettingsmassen har tørket. Eventuelt må hele gulvet tas opp og underlaget 
klargjøres fra bunnen av. 

ASBESTVINYLFLISER Se Teknisk veiledning for legging på asbestgulv fra Gerflor 
(www.Gerflor.com). 

LEGGING PÅ GERFLOR AKUSTISK UNDERGULV 
Det er kun GERFLOR SILENCE ULTRA 19 dB UNDERULV (CEN 23-31-klassifisert) & GERFLOR 
ACOUSTIC 15 dB som anbefales. Underlaget må eventuelt klargjøres fra bunnen av. Se 
leggeanvisning nr. 407A. 

LEGGING PÅ TREGULV ELLER TREBASERTE 
PLATER: KLIKKPRODUKTER KAN GENERELT IKKE 
BRUKES HVIS DET ER SVIKT I GULVET NÅR MAN 
GÅR PÅ DET. 

FØLGENDE TREUNDERLAG ER TILLATT: Parkett spikret på lekter med maks. avstand 
0,30 m, med ventilasjon til undersiden. 
Legg 19 mm forskalingsbord av f.eks. kryssfinér på gulvbord på bjelker, flytende 
parkett, flytende sponplater, OSB-plater. Limt parkett uten risiko for fuktabsorpsjon. 

GULVVARME 

VANNBÅREN GULVVARME VED MAKS. 28° Mulig. Helliming anbefales for å bevare gulvvarmens termiske egenskaper. 

ELEKTRISK GULVVARME BESTEMMELSENE 
KREVER ≤ 0,15 M² X ° KELVIN/WATT Må limes. 

REVERSIBEL VANNBÅREN GULVVARME MED LAV TEMP. Mulig. Helliming anbefales for å bevare gulvvarmens termiske egenskaper. 

VIKTIG: Informasjonen i dette dokumentet gjelder fra: 01/06/2016 og kan endres uten forvarsel. På grunn av løpende tekniske forbedringer bør våre kunder få bekreftet av oss 

at dette dokumentet fortsatt er gjeldende før eventuelt arbeid påbegynnes. 

Kontroller materialene og identifiser eventuelle 
utseendemessige problemer før du begynner å legge 
gulvet. Meld fra til GERFLOR-forhandleren eller 
representanten hvis det er synlige defekter, og vent på 
tilbakemelding før du legger gulvet. 

UNDERLAG EUROPEISK STANDARD 
Betongunderlag
CEN: 33 -42 

Trebasert, kalsiumsulfatbasert 
avrettingslag 32-41 

FLISER 

(MYK)
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FØLGENDE TREUNDERLAG ER 
IKKE TILLATT: 

IKKE TILLATT 

Parkett limt rett på gulv på grund, flytende sponplater. 

LAMINATGULV Må fjernes. Klargjør underlaget fra bunnen av. 

UNDERLAG 

TEKSTILGULV 
(TEPPE) 

DET ER KUN GERFLOR SILENCE ULTRA 19 dB UNDERGULV (CEN 23-31-
klassifisert) & GERFLOR ACOUSTIC 15 dB som anbefales. Underlaget må 
eventuelt klargjøres fra bunnen av. 

Ikke tillatt. Fjern teppe og klargjør underlaget fra bunnen av. 

VERANDA, 
VINTERHAGE 

Ikke tillatt. 

Vennligst kontakt Gerflor dersom underlaget ikke er tatt med i denne listen. 

VILKÅR 
FOR 
LEGGING 

Gulvbelegg lagt i temperaturregulerte lokaler; TEMPERATUR MELLOM 15 OG 
25°C. Akseptabelt temperaturområde etter legging: +10° til +30°C. Over eller 
under disse temperaturene må dette produktet limes med lim som tåler ekstreme 
temperaturvariasjoner, og som egner seg til formålet. Det anbefales å 
installere temperaturregulering (klimaanlegg) eller å hindre at det faller 
direkte sollys på materialet (gardiner, persienner). Legging på steder nær 
karnappvinduer, takvinduer eller ildsteder (betydelig temperaturvariasjon) 
krever at gulvbelegget limes med akryllim som Bostik Power Elastic eller 
tilsvarende. Hvis det skal brukes utstyr som traller, gaffeltrucker o.l., bør 
det belastede området limes. 

PUNKTLIMING: Dette gjøres på områder som er utsatt for sollys, som kan utsettes for store temperaturvariasjoner, på steder med 
mye hjulbevegelser, og på steder som kan sprekke opp. 

UNDERGULV/LIM 
EKSTRA BREDT DOBBELTSIDIG 
TAPE/LIM, 50 CM TIL 1 M (REF. 

AVHENGER AV FABRIKANT) 

LIMSPARKEL A2 
300/350 G/M2 

LIM SOM TÅLER HØYE 

TEMPERATURER 

Gamle fliser 
JA 

Eks.: DUOLAY REF. 
GERFLOR:06410001 

NEI NEI 

Gammelt kompakt PVC-gulv 
JA 

Eks.: DUOLAY REF. GERFLOR : 
06410001

JA 
Se limfabrikantens anbefalinger NEI 

Mineralunderlag ikke utsatt for 
stigende fukt 

JA 
Eks.: EKSTRA SJIKT AV D-
TACK + PRIMER D-TACK 

REMOVE

JA 
Se limfabrikantens anbefalinger 

JA 
Eks.: POWER ELASTIC FRA BOSTIC 

ELLER G20 FRA MAIPEI

Mineralunderlag utsatt for stigende 
fukt NEI NEI NEI 

Treunderlag definert i 
leggeanvisning 407 Creation Clic 
55/70, Virtuo Clic 55, avsnitt 1: 
Bruksområde 

JA JA JA 
Eks.: POWER ELASTIC FRA 

BOSTIK 

Følg fabrikantens anvisninger. 

2. KLARGJØRING AV UNDERGULV

2.1. Krav til undergulv 

Gulvbelegget må legges på et plant, rent, 
tørt og stabilt undergulv. 

-  Undergulvet må være plant innenfor
< 5 mm målt med 2 meters rettholt.

-  Gulvet må ikke ha
ujevne områder > 1
mm for 20 cm.

-  Undergulvet må
være jevnt.

- Fuktinnholdet må ikke overstige 7 % ved
kalsiumkarbidtest for betong. Se
spesifikke bestemmelser for andre
materialer.

GULV I BYGNINGER 
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3.1. VILKÅR FOR LEGGING 

GULV I BYGNINGER 

2.1.1 Eksisterende keramiske fliser 

- Ekspansjonsfuger eller flisfuger ikke > 4 mm

2.2. FORBEREDENDE ARBEID PÅ NYTT BETONGUNDERGULV 
Undergulvet skal være utført nøye for å fjerne eventuell 
tilsmussing, behandlingsprodukter eller andre 
fremmedlegemer. Sørg for at undergulvet er plant og 
trykkfast. Hvis undergulvet ikke tilfredsstiller kravene, må 
undergulvet utbedres: 

•  Behandling av sprekker: Sprekker sparkles dersom ujevnheten
er dypere enn 1 mm, eller det er en spalte bredere enn 4 mm.

•  Fugebehandling:
- Ekspansjonsfuger: Fugene sparkles med utbedringsmasse
dersom ujevnheten er dypere enn 1 mm, eller det er en spalte
bredere enn 4mm.

3. MONTERING

3.3. MERKING AV AKSENE 
Planker/fliser må 
oppbevares der de skal 
legges i minst 
24 timer før legging. 
For å unngå større 
fargeforskjeller, bland 
planker/fliser fra flere  

1/3 av 
plankens 
lengde 

1/3 av 
plankens 

vindu •  Mål rommets bredde og del den på bredden
av en planke/flis.
Rund resultatet oppover til nærmeste
enhet.

•  Hvis resultatet er et partall, er aksen like
langt fra veggene (sentrert akse).

•  Hvis resultatet er et oddetall, flytter du
den sentrerte aksen en halv planke-
/flisbredde (forskjøvet akse).

•  Dette gjelder lengderetningen også.

forskjellige pakker i samme serie. 
Romtemperatur ved legging må være mellom 15 og 25 °C. 
Utenfor disse temperaturene anbefaler vi at det påføres lim på 
hele overflaten. På alle områder med karnappvinduer utsatt 
for direkte sollys eller med takvindu, er det viktig å vite 
hvilken maks. temperatur som kan oppnås, for å kunne velge 
egnet lim (polyuretan, epoksy, akryl som tåler høye 
temperaturer osv.). 

3.2.PLANLEGGING
Med mindre annet er angitt, skal planker/fliser ordnes etter disse 
prinsippene: 
− Hvert rom må vurderes for seg. 
− Skjøt plankene/flisene mellom ulike rom. 
− Legg ikke plankene/flisene under fast innredning som kjøkken.
- Plankene/flisene som brukes i et rom må være fra samme parti.
- Vær påpasselig med at planen for planker/fliser oppfyller
følgende krav:

bredde Dør 

3.4. KANTER 
I standardiseringen er 
kantklaringen for 
ekspansjon maks. 0,1 % 
og 5 mm. Spalten må 
dekkes med en 
avslutningsprofil/list.

•  I rom må plankene/flisene legges rettet mot veggen med
hovedvinduet eller i lengderetningen.

•  I korridorer må plankene/flisene legges i trafikkretningen.
•  I kantene må bredden på plankene/flisene om mulig være lik

på begge sider.
•  I enden av radene må plankene/flisene være > 25 cm.
•  Lengden på plankene/flisene og forskyvningen

mellom dem må være > 25 cm.

I fuktige rom anbefaler vi å bruke en MS Polymer- eller 
polyuretanmasse under avslutningsprofilen. 

• Begynn med å legge plankene i et hjørne av rommet.
• Beveg deg bakover mens du legger plankene med noten

vendt mot deg.
Notene skal vende mot deg og til venstre hvis du begynner til høyre i 
rommet. 

[407] LEGGEANVISNING: CREATION CLIC 55 & 70 / VIRTUO CLIC 55
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Dobbeltsidig tape I: 0,50 m 

Dobbeltsidig tape I: 0,50 m 

[407] LEGGEANVISNING: CREATION CLIC SYSTEM 55 & 70

3.5. LEGGING 
Det er to mulige metoder: 
Metode 1: 
• Rett inn fugene etter hverandre for hver tredje rad. Forskyv hver rad med en

tredels plankelengde.
• I enden av radene må lengden på plankene/flisene være > 25 cm.
Metode 2:
• Legging med "skjulte skjøter". Start den andre raden med avkappet fra

den siste planken/flisen i foregående rad.
• Lengden på plankene/flisene og forskyvningen mellom dem må være > 25

cm.
3.5.1. Korridorer og store lengder 

Det er to mulige leggealternativer: Legging i 
korridorens lengderetning: 
•  Del opp rommet slik at det ikke er noen flate > 5 m uten lim eller tape.
Fordel sonene uten lim mer eller mindre jevnt.
Denne metoden hindrer at planker kryper (beveger seg).

Legging i korridorens bredderetning: 
• Denne metoden hindrer at planker kryper(beveger seg).

3.5.2. Kutting (fremgangsmåte, verktøy osv.) 
− Kantene risses før de kuttes. 
− Kutting foretas med kniv: 
•  Lag ett eller flere kutt i overflaten på planken/flisen med det rette

bladet.
•  Bøy flisen slik at den brister.
•  Skjær kantene rene.
− La aldri noten være igjen på kantplankene.

Legging i 
lengderetningen 

Legging i bredderetningen 

3.5.3. Montering (fremgangsmåte, verktøy osv.) 
− Påse at det ikke er urenheter i skjøtene før de trykkes sammen. 
− Plasser fjæren nøyaktig over noten. 
− Sammenføye plankene/flisene: 

•  Slå lett på planken/flisen med en plasthammer –
begynn med kortenden

•  Rulle med en LVT-Clic-rull. Legg planken på plass
(kort og lang side). Begynn alltid med å rulle på den
korte siden ved å legge hele kroppstyngden på
rullen. Gjenta dette på den lange siden.

Verktøy som trengs: 
Kniv - Målebånd - Stållinjal - Hammer 
fylt med sand - LVT-Clic-rull

Hammer fylt med sand 

LVT-Clic-rull 

ROMUS GERFLOR 

Hammer 94964 - 

LVT-Clic-rull - 058V0001 

4.1. FOTLISTER 
Monter lister etter montering av gulvet.
Ved renovering der fotlist allerede er montert, anbefaler GERFLOR at mellomrommet dekkes med en avslutningslist/feielist.

4.2. EKSPANSJONSSKJØT I UNDERGULV 
− Bruk egnede profiler ved ekspansjonsskjøt
- Skjøter: Profilen monteres på gulvbelegger og festes bare på den ene siden.

+
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[407] LEGGEANVISNING: CREATION CLIC SYSTEM 55 & 70

4.3. ENDER 

Bruk en 5–6 mm aluminiumslist (0505) 

3 m lang profil med 9 x Ø 4,3 mm borede hull 
Senteravstanden mellom hullene er 313 mm.
Det første hullet er 90 mm fra enden 
Hullene må renskjæres etter boring. 
TFZ 4x50 mm skrue og 6x30 mm plugg til RMP4 / 5, 6, 12,5 og 15 mm 

TFZ-skrue, Ø 4 mm og lengde 50 mm Plugg, Ø 6 mm og lengde 30 mm 

- Kutt plankene/flisene, fortrinnsvis med stor gripesaks.
Til kutting rundt dørkarmer og vanskelig 
tilgjengelige steder, fås fra Gerflor. 

Innvendig hjørneprofil 
Ant. i pakken: 4 
Leveres med 8 skruer, 8 plugger og 4 beslag 
Mål: 180 x 180 mm 

Til kutting rundt dørkarmer og vanskelig 
tilgjengelige steder 

Gripesaks 
Ref.: Romus: 93415 / Janser: 237 530 000 

4.5. OVERGANG TIL TILSTØTENDE ROM 

Stor gripesaks Ref.: Janser: 262 284 000 

For å binde sammen to rom med CREATION planker/fliser, anbefaler GERFLOR at man bruker en terskelprofil med skjulte fester som dekker kantene som 
ble liggende åpent da gulvet ble lagt. Terskelen kan være av tre eller metall. Ulike terskler kan fås fra bl.a. DINAC og ROMUS. 

5. FØRSTEGANGS BRUK

Gulvet kan brukes så snart det er lagt. Ta forholdsregler før det settes inn 
tunge møbler og stoler med hjul (knotter eller beskyttelsesmatter). Ikke bruk 
møbler med gummiføtter (de kan sette svarte flekker). 

6. RENHOLD

Vedlikeholdsanvisninger er å finne på www.gerflor.no.

4.4. DØRKARMER 
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[407] LEGGEANVISNING: CREATION CLIC SYSTEM 55 & 70

7. REPARASJONER

VED SKADE ELLER BRUDD PÅ NOTEN 
(KORTSIDEN) PÅ ÉN ELLER FLERE PLANKER: 
− Merk deg plankenes/flisenes leggeretning 
− Løsne i vinkel siden av planken/flisen med del 

B over med en rett kniv 

− Løsne planken/flisen ved å skyve en skrutrekker 
mellom del A og B 

− Løsne alle planker/fliser som skal skiftes ut 
− Sett på dobbeltsidig tape (100 eller 500 mm) på 
stedet der plankene/flisene skal skiftes ut 
− Sett tilbake de plankene/flisene som ikke er 

skadd i kortenden 
− Fullfør lengden med planker/fliser der den skadde 
kanten er ordentlig kuttet 

eller: 
− Skift ut de skadde plankene/flisene med nye 

planker/fliser 

Ødelagte kortsider 

HVIS PLANKEN MÅ SKIFTES UT 
- Merk deg plankenes/flisenes leggeretning
- Løsne i vinkel siden av planken/flisen med del A over med en rett planke/flis
- Løsne planken/flisen ved å skyve en skrutrekker mellom del A og B

Vi anbefaler at du har ekstra planker/fliser til utskifting av skadde elementer  
for å unngå fargeforskjeller 

1: Ta plankene forsiktig opp 

2: Sett på dobbeltsidige taperemser 

3: Legg tilbake plankene 
Ny planke 

GULV I BYGNINGER 

6




