Pergo Wood-gulvet levers i pakker sammen med illustrasjoner for montasje og bruk. Teksten nedenfor
dekker en flytende eller hellimt legging, og er delt inn i 4 områder: klargjøring, montering, avslutning og
vedlikehold/bruk Vi anbefaler at du leser gjennom denne informasjonen nøye mens du studerer hver
illustrasjon. Hvis du er usikker på noe eller har spørsmål, kan du kontakte Pergo-forhandleren eller
Teknisk Service. Bruk av originalt Pergo-tilbehør anbefales på det sterkeste for best mulig å sikre dine
garantirettigheter.

Klargjøring
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Pergo Wood-gulv kan kjøpes i forskjellige formater, dekorer og
kvaliteter. Du må forsikre deg om at du har mottatt det tregulvet
du bestilte før du begynner med monteringen. Det er alltid en god
idé å oppbevare én endeetikett sammen med kjøpskvitteringen.
Du bør også skrive ned produksjonskoden som står på baksiden
av en planke. Ikke monter planker med skadde overflater, kanter
eller låssystemer. Kontroller hver planke grundig i godt lys før
og under montering, fortrinnsvis i dagslys. Husk at tre ikke er et
homogent materiale. Tre er et naturprodukt, noe som betyr at ingen
tregulvplanke vil være identisk med en annen, akkurat som ikke et
eneste tre er identisk til et annet. Omfanget og størrelsen av yteved,
kvister og sprekker avhenger av sorteringen i den produktserien
du har valgt. Dette er naturlige egenskaper ved treverk og kan ikke
anses som en produktdefekt. Derfor skal du alltid kontrollere om
du har det rette inntrykket av gulvet før montering, og at du har all
informasjonen du trenger. Hvis en tregulvplanke er blitt montert,
anses den som godkjent, og eventuelle defekter eller fargevariasjoner
kan ikke danne grunnlag for reklamasjon. Vi anbefaler at du blander
planker fra flere pakker under montering.
FØR DU STARTER
Et tregulv må og skal anses som et interiørprodukt, og må behandles
som et slikt produkt både før, under og etter montering. Monteringen
bør gjøres etter eventuell maling og andre våte arbeider er fullført
og har tørket. Hvis det utføres annet arbeid etter monteringen, må
det legges et egnet tildekking oppå Pergo Wood-gulvet, og det
må sørges for god ventilasjon. Du må IKKE lime dekkmaterialet
med tape rett på gulvet, siden limet på tapen kan skade lakk- eller
oljeoverflaten.

1. PREPARATION

2. INSTALLATION

3. FINISHING

4.

Quick-Step Disegno

Quick-Step Wood Flooring materials are delivered with instructions in the form of illustrations. The text below is covering a floating or glue
installation, and is divided in 4 areas: Preparation, Installation, Finishing and Maintenance. We recommend that you read through this infor
carefully while studying each illustration. In case of doubts or questions please contact your Quick-Step dealer/Technical Services. The use
original Quick-Step accessories is strongly recommended to benefit from the full product warranty.

Klargjøring
BEFORE STARTING
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A wood
is to be considered
an interior product, Dette
and should
Etter mottak
av flooring
gulvpakkene
må disseas akklimatiseres.
må be taken care of like such prior to, during and after installation.
installation
shouldflatt
be done
after
eventualog
painting
andundergulvet
other wet worksfør
are done and dried out. If other works are ongoing after installation
gjøres uåpnet,
liggende
ut fra
veggen
opp fra
appropriate covering should be placed on top of the Quick Step Wood Flooring. Do NOT tape covering material direct to the surface since
montering. Oppbevar uåpnede pakker ved normal romtemperatur (15–
tape glue might harm the lacquered or oiled surface.
20 °C / 59–65 °F) og en relativ luftfuktighet (RH) på 30–85 % i minst
48 timer før montering. Et Pergo Wood-gulv er laget av naturlig treverk
og det vil utvide seg og trekke seg sammen eller svelle ved endringer
i relativ luftfuktighet. Den dimensjonale variasjonen i et montert gulv
vil være litt mer i bredden enn i lengden. Ved 20 °C og en
relativ luftfuktighet (RH) på 40–60 % er den dimensjonale
endringen begrenset. Pergo Wood-gulv produseres og
leveres med en fuktighetsgrad som tåler relativ luftfuktighet
på mellom 30 og 85 %.

Flytende
1Under

visse klimaforhold, som for eksempel i
Norden om vinteren, kan den relative luftfuktigheten
falle under 30 % og om sommeren kan den stige til over
85 %. Dette vil skape bevegelse i tregulvet. For å sikre nok
8-12 mm
klaring for denne naturlige bevegelsen og unngå åpne skjøter,
knirking osv., må du alltid ha korrekt ekspansjonsåpning mot
vegger, terskler, trapper, rør osv. Bruk avstandsklossene som
følger med monteringssettet til å oppnå riktig klaring til faste
punkter. Ved montering i regioner med høy gjennomsnittlig
2relativ luftfuktighet, bør klaringen økes. (Høy relativ
luftfuktighet = gulvet ekspanderer.) Klaringen må holdes
åpen og ikke fylles med tetningsmiddel, silikon eller andre
Bruk eventuelt bunnfyllingslister i områder som
1.klebemidler.
PREPARATION
fuges med akryl. En flytende installasjon må forbli flytende.
Derfor skal gulvet aldri festes med spiker, skruer eller tunge
1faste innredninger som tungt kjøkkenutstyr, ovner/peiser
Quick-Step
Wood Floors
can be bought in different formats, decors and gradings. Make sure you have received the wood flooring that you have o
eller på annen
måte.

before starting the installation. It is always a good idea to keep one end-label together with your receipt. Also write down the productioncode mentio
the back of a panel. Do not install planks with damaged surfaces, edges or locking systems. Check every plank carefully before and during the insta
preferably in daylight. Bear in mind that wood is not a homogeneous material. Wood is a natural product, which means that no wooden flooring
will be identical to another just like no tree is identical to another one. The occurrence, amount and size of sap wood, knots and cracks depends
selected grading and chosen range. These are natural features of wood and cannot be considered as a product fault. Therefore you should always
you have the right impression of the floor before installation and that you have all the information. If a wood flooring plank ha
installed it is considered as accepted and defects or color variation cannot form any ground of complaint. We recommend th
planks are mixed from several packs during installation.
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After receiving the packs, these should be acclimatized. This has to be done unopened and stored in a flat position free from the wall and bas
prior to installation. Store the unopened packs at a normal room temperature (15-20°C / 59 - 65 °F) and a relative humidity(RH) level betwe
85% for a minimum of 48 hours prior to installation. A Quick-Step Wood Floor is made of natural wood and will expand and contract upon c
in the relative humidity. The dimensional variation of an installed floor will be slightly more in width compared to the length. At 20°C and a
humidity (RH) between 40-60%, the dimensional change is very limited. Quick-Step Wood Floors are produced and delivered with a moisture
to cope with an RH between 30-85%.
Floating

In certain climates, for example in the Nordics during winter time, the RH might drop below 30% and in summertime rise above 85%. T
create a movement of your wood flooring. To secure enough clearance for this natural movement and to avoid open joints, squeaking, etc.
keep the correct dilatation joint to the walls, thresholds, staircases, pipes, etc. Use the spacers of the installation kit to keep the correct clea
If installing in regions with an average high RH level the clearance should be raised. (high RH = floor expands). The clearance should be le
and must not be filled by any sealant, silicone or other adhesive. A floating installation must remain a floating. So never fix the flooring wit
glue, screws or heavy build-in objects like kitchens in any other way.
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Pergo Wood-gulv må monteres på et solid, selvbærende undergulv
av tre eller betong. Eventuelt gammelt gulvbelegg eller annet flytende
materiale må fjernes først. Det må ikke være noen tegn til mugg og/
eller insektangrep til stede. Sørg for at undergulvet er plant og spikre/
skru fast eventuelle løse gulvplanker, plater eller lignende for å unngå
knirk. Der det er tekstil- eller andre fuktighetsgjennomtrengelige
gulvbelegg, må du fjerne både gulvbelegget og underlaget for
dette. Eksisterende gulv laget av fuktighetsbestandig materiale
behøver ikke fjernes (PVC, linoleum osv.) hvis de innfrir alle andre
krav. Eventuelle krypkjellere under tregulvet må være ventilert. Flytt
eventuelle hindringer i kryprommet og sørg for at det er tilstrekkelig
ventilasjon (minst 4 cm² med ventilasjonsåpninger per m² gulv). Vær
oppmerksom på at ethvert tre- og/eller annet organisk materiale kan/
vil tørke ut lokalt og kan dermed skade tregulvet hvis varmekilder
som varmluftsvifter, kaminer, peiser varmepumper osv. skaper høye
temperaturer. Fuktighetsinnholdet i trevirket kan ikke være over 10
%. Montering direkte på gulvbjelker er forbudt.
Flytende
Med en flytende installasjon er det alltid nødvendig å bruke
et underlag. Når det gjelder undergulv av tre, bør du montere
det nye Pergo Wood-gulvet vinkelrett på eksisterende
treplanker eller planker. Sørg for at undergulvet er tørt, flatt,
stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av eller
slip undergulvet for å fjerne eventuelle gamle klebemidler.
Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies
og støvsuges. Reparer større overflatedefekter og store
sprekker. Det anbefales å fjerne gamle lister og montere nye
etter montering av gulvet.
Limt
Eksisterende gulvbelegg må fjernes helt før du kan lime
Pergo Wood-gulvet til undergulvet. Undergulvet må være
fast, hardt, tørt, jevnt og må være i samsvar med standarden.
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Hele undergulvet må kontrolleres nøye for enhver type ujevnhet. Bruk
et rettholt på 2 m for å være sikker på at det ikke er noen ujevnheter
på mer enn 4 mm for en flytende installasjon og 3 mm for en limt
installasjon. Det kan heller ikke være små topper på mer enn 1 à 2
mm innenfor en radius på 200 mm. Disse må skrapes eller slipes
bort. Hvis nødvendig, kan du bruke avrettingsmasse eller sparkel til å
oppnå korrekt flathet på undergulvet.

Klargjøring
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Flytende
Ved en FLYTENDE installasjon anbefaler vi på det
sterkeste å bruke et Pergo-underlag for å oppnå optimal
støydemping, best gangekomfort, unngå knirking og jevne
ut mindre ujevnheter. Hvis det er en flytende montering
på sementpuss, betong, eller det er gulvvarme, er det
nødvendig å bruke fuktsikring. Alle Pergo-underlag har en
innebygget dampsperre. Hvis du bruker et annet underlag
som ikke har dampsperre, er det nødvendig å montere
en PE-film på 0,2 mm som minste fuktsikring. Sørg for
at PE-filmen overlapper med minst 200 mm. En flytende
installasjon med en annen type underlag enn Pergounderlag, må innfri de samme tekniske spesifikasjonene.
Hvis det oppstår problemer på grunn av et ikke-kompatibelt
underlag, vil garantien være ugyldig.
Limt
For en HELLIMT installasjon kan det ikke brukes
underlag. Når du monterer limt tregulv på betongplate
på mark, anbefaler vi alltid å først smøre/rulle på en
flytende, fuktighetsbestandig membran. Denne flytende,
fuktighetsbestandige membranen består av et epoksyskikt
med 2 eller 3 komponenter for å sørge for at det blir en
fuktsperre. Pergo Wood-gulv kan deretter limes direkte på
denne membranen med et fleksibelt lim som for eksempel
MS eller PU.
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Pergo Wood-gulv må ikke monteres i typiske våtrom, i rom med sluk
eller i ekstremt tørre rom, som for eksempel badstuer.

Klargjøring
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Tilleggsinstrukser gjelder dersom det er gulvvarme eller -kjøling. For
gode boforhold og komfort og for å unngå problemer med Pergo
Wood-gulv, må visse viktige grunnregler følges:
Gulvvarme
•

Først og fremst er det veldig viktig å sørge for at 		
overflatetemperaturen er jevnt fordelt og er maksimalt 27
°C (80 °F)

•

For en flytende installasjon må det velges et passende
underlag. Den samlede termiske motstanden (R) for
Pergo Wood-gulvet i kombinasjon med underlaget,
må ikke være høyere enn 0,15 m²K/W.

•

Temperaturen må alltid endres gradvis ved starten og
slutten av en oppvarmingsperiode.

•

Til slutt må du unngå at det magasineres varme under
tepper, eller ved å ikke ha tilstrekkelig rom mellom 		
møbler og gulv.

•

Vannbaserte og elektriske gulvoppvarmingssystemer er
tillatt

Gulvkjøling
•

For gulvkjøling må varmemotstanden være < 0,09m²K/W.
Varmemotstanden til et Pergo Wood-gulv på 14 		
mm er omtrent 0,140 m²K/W. Derfor må det tas hensyn
til et visst tap av kapasitet.

•

Sørg for at et passende sikkerhetssystem har 		
automatiske sensorer som oppdager når duggpunktet (=
start for kondens) nås under eller i tregulvet og deretter
slår av avkjølingen.

Besøk www.Pergo.com for mer detaljert informasjon om
gulvoppvarming og -avkjøling.

i

www.pergo.com
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Mineralundergulv, for eksempel av betong, må være tilstrekkelig tørre
før montering. Montering på undergulv av sement krever en CM <
2,5 (75 % RH). Montering på undergulv av anhydritt krever en CM
< 0,5 % (50 % relativ luftfuktighet). Hvis fuktighetsgraden er høyere
eller kan bli høyere, må det brukes andre typer fuktighetsbeskyttelse.
Hvis det brukes gulvvarme, krever et undergulv av sement en CM <
1,5 (60 % relativ luftfuktighet) og undergulv av anhydritt en CM < 0,3
(40 % relativ luftfuktighet). (se Instrukser for gulvvarme) Fuktigheten
må alltid måles ved leggetidspunkt, og resultatene av målingen må
registreres og oppbevares. Ny sementpuss må få tørke i minst 1 uke
per 1 cm tykkelse opptil 4 cm under gode tørkeforhold. Tykkelser
over 4 cm krever to ganger så lang tørketid under gode tørkeforhold.
Et betongundergulv på 6 cm må for eksempel få tørke i minst 8 uker.
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Planlegg monteringsretningen til plankene før du begynner. Normalt
anbefaler vi montering parallelt med innkommende lys (= vinkelrett
på vinduene).For montering av et fiskebensmønster er den første
anbefalingen å montere V-raden i samme retning som den lengste
veggen. Hvis alle vegger er nesten like lange, anbefaler vi montering
på linje med hovedinngangen eller parallelt med det innkommende
lyset (= vinkelrett på vinduene). Vær oppmerksom på at den
naturlige fargen vil bli påvirket av sollys (misfarging av UV-stråler er
uunngåelig). Dette kan føre til naturlig falming og fargeendringer som
ikke er en produktfeil.
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Når det gjelder en FLYTENDE installasjon, skal kjøkkenøyer og andre
meget tunge gjenstander som for eksempel ovner og peiser IKKE
monteres oppå gulvet. Det flytende tregulvet må ha mulighet til å
bevege seg rundt tunge gjenstander rundt for å unngå åpne skjøter
og sprekker. Her er noen mulige metoder for å sørge for dette:
1. Monter de tunge gjenstandene først, og monter deretter
Pergo Wood-gulvet rundt den tunge gjenstanden. 		
Ikke plasser typiske faste innredninger oppå tregulvet.
2. Monter Pergo Wood-gulvet før du monterer 		
de tunge gjenstandene. Neste skritt er å merke av på
Pergo Wood-gulvet hvor de tunge gjenstandene 		
skal monteres. Sag ut stedene der benene på møblene
vil være eller sag en full ekspansjonsskjøt langs 		
omkretsen til de tunge møblene.

Cement < 2,5% CM
CaSo4 < 0,5% CM

Montering
1

Pergo Wood-gulv er enkelt å montere og krever ingen dyre verktøy.
I tillegg til noen få, vanlige hjemmeverktøy (tommestokk, blyant,
hammer, håndsag eller stikksag, vinkel og kanskje en elektrisk drill
og hansker), trenger du bare Pergo-monteringssettet som inneholder
en slagkloss, slagjern og avstandsklosser. Kontroller at du har alle
verktøyene tilgjengelig før du begynner med monteringen. For en limt
installasjon kreves det i tillegg en tannet sparkel for lim (type B11
anbefales) sammen med et egnet tregulvlim.

2

Når du sager i Wood-gulvet må du passe på at du ikke lager
splinter eller fliser. Hvis du bruker en håndsag, må du passe på at
dekorflaten vender opp. Hvis du bruker en elektrisk stikksag, må
du legge dekorflaten ned (gjelder ikke en stikksag med blader med
nedadgående tanning).
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Hver Pergo Wood-planke er metodisk kontrollert for feil før den pakkes.
Likevel kan pakker bli skadet under transport eller når de åpnes. Ikke
monter en planke med skadet overflate, kant eller klikkskjøt. Undersøk
hver planke nøye før montering. Vær oppmerksom på at treverk
ikke er et homogent materiale. Det vil være forskjeller fra planke til
planke på samme måte som det er forskjeller fra tre til tre. Det er
disse aspektene som gir deg den varme og naturlige følelsen som et
tregulv kan gi. Kvister og sprekker vil også være synlige, avhengig av
hvilken sortering du har valgt. Dette er naturlig og vil ikke bli ansett
som en produktdefekt. Derfor må du alltid være sikker på at du har
fått det riktige inntrykket av gulvet og har tilstrekkelig informasjon fra
forhandleren før montering. En montert planke anses som godkjent
og kan ikke gjøres gjenstand for reklamasjon. Vi anbefaler å blande
plankene, ved å ta planker fra forskjellige esker, ved montering.

Montering
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Pergo Wood-gulv kan monteres flytende eller limt. Vi vil forklare
begge typer montering

Flytende
Hvis du velger å montere et flytende gulv, må du legge
den første delen av underlaget parallelt med langsiden til
plankene som skal monteres. Legg til de neste delene av
underlaget etterhvert som du legger treplankene. Det er
viktig at du bruker et godkjent underlag for blant annet å
jevne ut eventuelle ujevnheter i gulvunderlaget. I de mange
tilfeller bør det brukes en diffusjonstett folie for å beskytte
gulvet mot stigende fuktighet eller kondens.
Limt
Helliming kan kun gjøres mot et undergulv som egner
seg for det (med hensyn til flathet, fasthet, sprekker
osv.) i samsvar med generelle prinsipper og standarder.
Undergulvet må være tilstrekkelig tørt, stivt og enhetlig.
Sørg for å bruke et passende lim. Snakk med forhandleren
om dette. Følg instruksene for tørketid, forbruk, påføring
osv. Disse instruksene må komme fra limprodusenten. Hvis
du limer ned gulvet, må du prøve å gå så lite som mulig på
den limte delen under montering.

Montering
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Flytende
I rom med dimensjoner på mer enn 12 m x 12 m, må det
monteres en mellomliggende ekspansjonsskjøt. Utvidelse
og sammentrekning er lineær, slik at jo større flatearealet er,
jo større må ekspansjonsåpningen være. Det må brukes en
ekspansjonsskjøt/T-list i typiske døråpninger og romvinkler.
Utvidelse og sammentrekning er lineær, slik at jo større
flatearealet er, jo større må ekspansjonsåpningen være.

8-12 mm

>12m

2. INSTALLATION

1. PREPARATION
8-12 mm

8-12 mm

8-12 mm

8-12 mm
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8-12 mm

Min. 100mm
8-12 mm

>12m

>12m

>12m
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7

>12m

>12m

Limt
I en limt installasjon har du ingen lengde- og
breddebegrensninger. Det er fremdeles nødvendig med
en ekspansjonsåpning på 8 mm rundt omkretsen av
rommet, men det er ikke lenger nødvendig med en T-list i
døråpninger. Strukturelle ekspansjonsåpninger i bygningen
og ved gulvvarmeskjøter/soner må overføres til gulvet med
en fleksibel skjøt eller en profil.

8-12 mm

Min. 100mm
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Før du starter, må du måle lengden og bredden på gulvet nøye, slik
Min. 100mm
at du kan legge en presis plan for å gi gulvet et balansert utseende.
Floating
Dette vil sørge for at du heller ikke vil ende opp med at den siste raden
er for smal. Vi anbefaler å sørge forWith
at de
minste
stykkene
er x 12m an intermediate expansion joint should be fitted. Expansio
room
dimensions
of morealltid
than 12m
bredere enn 100 mm. Du kan sørge for
dettetheved
å forskyve
greater
surface
the largermidtlinjen
the expansion joint needs to be. An expansion joint must be used in typical door
til gulvet.
and contraction are linear so the greater the surface the larger the expansion joint needs to be.
Min. 100mm

Glued

In a glued installation you have no length and width restrictions. An expansion gap of 8 mm around the perim
a T moulding in the doorways is not necessary anymore. Constructional dilatation joints of the building and floo
transferred on the floor with a flexible joint or a profile.
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Before starting carefully measure the length and the width of the room to pan a precise lay-out to achieve a balanc
ensure also you won’t end up with the last row being too narrow. We advise to make sure that the smallest pieces
assure this, you can slide the middle line of the floor.

A
B
1
2

2

1

4

3

8

9

10

3
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Utvalget av Pergo gulv består av planker som er venstre- og
høyreorienterte. Dette betyr at i 1 pakke med Pergo gulv skal du ha
venstresidige planker og høyresidige planker. Dette må du kontrollere
før montering. Ved siden av produksjonskoden har alle planker et
merke på baksiden. Venstresidige planker er merket med en “A” og
høyresidige planker er merket med en “B”. Før du starter, skal du skille
venstre- fra høyreplankene og “stokke” plankene med en spesifikk
side slik at du er sikker på at du får en jevn fordeling av farger og
egenskaper.

Den første delen av monteringen består av å lage midtraden. Du kan
gjøre dette ved å montere de første 3 plankene, merket “1”, “2” og
“3”. Planke “3” brukes som et hjelpemiddel for å rette inn planke “1”
og “2”. Sett sammen planke “1” og “3” (i en liten vinkel på 20 til 30°
setter du fjæren på planke 2 inn i sporet på planke 1) med kortsiden
av planke “3” 0,5 cm utenfor kortsiden på planke “1”. Nå skal du sette
fjæren på langsiden på planke “2” inn i kortsidesporet på planke “1”.
Skyv på planke “2” til den stoppes av planke “3”. Nå skal du brette
ned planke 2.

A
B

1

2

3

Deretter monterer du planke “4” som overtar rollen til planke “3”. Løft
opp planke 3 til en vinkel på 20 til 30° og skyv den oppover til den
treffer planke “4”. Følg denne metoden til du er ferdig med den første,
midtre V-raden på gulvet. Du skal alltid arbeide i pilretningen.

1
2
3

4
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Etter montering av den første V-raden er det veldig viktig å sikre at
denne raden er sentrert perfekt i midten av rommet. Ta deg tid til å
bekrefte dette. Det kan være nyttig å merke av tuppen og enden av
V-raden for å være sikker på at V-raden fremdeles er på rett sted.
Tips: lag merket nederst på veggen. Dette vil forbli synlig gjennom
hele monteringen. Merket på gulvet forsvinner under plankene du har
montert.
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Nå kan du montere en første ny rad på venstre side av den første
V-raden, etterfulgt av montering av den første raden på høyre side
av den første V-raden. Vi anbefaler å montere en første ny rad på
venstre side av den første V-raden, etterfulgt av montering av den
første raden på høyre side av den første V-raden. Når du monterer
den neste raden, skal du alltid kople langsiden av det nye panelet inn
i langsiden på det forrige panelet. Hold det nye panelet i en vinkel på
20 til 30 ° og skyv dette panelet til dets kortende når den monterte
V-raden. Du kan nå slippe panelet og deretter banke på kortenden
av panelet til det låser seg i den monterte V-raden. Banking må alltid
gjøres med en gummihammer og en egnet slagblokk.
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Fullfør alle rader med hele planker og følg pilretningen. Sørg for at
du alltid banker i samme retning som du sitter på panelene. Dette vil
hindre at du bygger opp spenning i gulvet.

11

After the installation
of the first V-row, it is very important
t
1. PREPARATION
2. INSTALLATION
3. FIN
verify this. It can be helpfull to mark the tip and end of the
wall. This will remain visible throughout the entire installatio

12

Now you can continue to install the additional rows of full
installation of the first row on the right side of the first V-row
the previous panel. While holding the new panel in an ang
drop down the panel, followed by tapping the panel on it
2. INSTALLATION
3. FINISHING
4. MAIN
hammer and a suitable tapping block.

1. PREPARATION

13

Complete all rows of full planks, following the direction of
avoid that you built up tension in the floor.

Montering
11

13

Etter montering av alle rader med hele planker, er det siste trinnet
LL
R
C
LL
i monteringen av Pergo Herringbone-gulvet å montere avskjærte
R
LL
planker langs veggene i rommet.11Når du skal lage skjærestreken, skal
LL
LL
du plassere panelet, rotert 180 °,After
på gulvet.
Hjørnet “C” må være på linje
the installation of the first V-row, it is very important to make sure this row is perfectly centered in the middle of the r
med ekspansjonsåpningen. Ekspansjonsåpningen
er
nødvendig
for
å
verify this. It can be helpfull to mark the tip and end of the V-row to be sure the V-row isLL still on the right place. Tip : Do th
la gulvet bevege seg naturlig etter
montering
(denvisible
naturlige
bevegelsen
LL
wall.
This will remain
throughout
the entire installation. Marking on the floor disappears
under your installed boar
til gulvet avhenger av graden av luftfuktighet på monteringsstedet).
R
11
12
13
14
1). Når det gjelder å fastslå korrekt
12 ekspansjonsåpning, henviser vi
til klargjøringsdelen av disse instruksene.
På enden av installasjonen
Now you can continue to install the additional rows of full planks. We advise to install a first new row at the left side of t
skjules denne ekspansjonsåpningen
av lister
eller
Lagside
streken
installation
of the
firstprofillister.
row on the right
of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the n
i en vinkel
planken
fraWhile
overlappingsvinkelen
panel.
holding the new panel in an angle of 20 to 30°, slide this panel until it’s short end reaches the
11 på 45 ° på lengdentheavprevious
14
med den
allerede
monterte
Monter
planken.
saging
ved
down
the panel,
followed
by sure
tapping
panel
on it’s centered
short endinuntil
locks into
theroom.
installed
V-row.
must
After
the installation
of theplanken.
first drop
V-row,
it is very
important
to etter
make
this the
row
is perfectly
the itmiddle
of the
Please
takeTapping
a moment
to
After
installing all rows of full planks, the last step in the ins
hammer
and
a suitable
tapping
å følge monteringsmetoden
ovenfor.
verify this. It can be helpfullforklart
to mark
the
tip and
end of the
V-rowblock.
to be sure the V-row is still on the right place. Tip : Do the marking at the bottom of the
R

14

12

R

R

R

walls of your room. To draw the cut-off line, place the pan
wall. This will remain visible throughout the entire installation. Marking on the floor disappears under your installed boards.
The expansion gap is needed to allow the floor to move n
13
R 1). To determine the correct expansion gap w
installation).
Complete all rows of full planks, following the direction of thethis
arrows.
Makegap
sureisyou
always tap
in the
direction
where
12
expansion
concealed
by our
skirting’s
or mould
avoid
that
you
built
up
tension
in
the
floor.
already
installed
Install
thefollowed
plank after
Now you can continue to install the additional rows of full planks. We advise to install a firstwith
newthe
row
at the left
side ofplank.
the first
V-row,
by saw
the
installation of the first row on the right side of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the new panel into the long side of
the previous panel. While holding the new panel in an angle of 20 to 30°, slide this panel until
15it’s short end reaches the installed V row. Now you can
drop
down the panel, followed by tapping the panel on it’s short end until it locks into the installed V-row. Tapping must always be done with a rubber
Limt
L
R
hammer and a suitable tapping block.
C
L
R

R

Før du sparkler ut lim på undergulvet,
R
Lanbefaler vi at du

Glued

L
først monterer minst 2 rader uten lim og
uten å kople til
13
R

L

endeskjøtene.
måten kan
du sikreofen
og Make
perfekt
glue
to sit
theon
subfloor,
we recomm
Complete
all rows ofPå
full denne
planks, following
the direction
the rett
arrows.
sure you always tapBefore
in the applying
direction the
where
you
the panels.
This will
L
startlinje
og
foreta
det
nødvendige
sagearbeidet.
For
å
holde
this way you can aline your wood flooring perfectly a
avoid that you built up tension in the floor.
L
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue
monteringsområdet rent og å sikre at limet
ikke får tøke ut,
sit onto these rows to spread the glue for the next two
R
anbefaler vi å sparkle ut lim for 2 rader av gangen. Sparkle
R

14

ut lim for disse radene og legg deretter ned treplankene. Når
R
duChar fullført
de Lførste 2 radene, kan du arbeide fra disse
L
radene Rnår du sparkler
ut lim for de neste to radene. Følg
L
L
deretter denne arbeidsmetoden
for resten av installasjonen.
14
R

R

15

Pro Tip: If you face any tricky corners during your inst
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky p

L

Afteroverfor
installing all
rows of full planks,
the last
step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation
Pro-tips: Hvis duL står
vanskelige
hjørner
under
walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on
monteringen, anbefaler
vi at du gjør dem klar først uten lim,
L
The expansion gap is needed to allow the floor to move natural after installation (natural movement of the floor depend
for å være sikker på atinstallation).
de harR perfekt
passform.
Hvisexpansion
du er gap we would like to refer you to the preparation part of this instructio
1). To determine
the correct
14sikker på at det vil passe, kan du lime det vanskelige
15
stykket.
this expansion gap is concealed by our skirting’s or mouldings. Draw the line in an angle of 45° with the lenght of the pla
R

15

with the already installed plank. Install the plank after sawing by following above explained installation method.

15

14

After installing all rows of full planks, the last step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation of the cut-off planks along the
walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on the line of the expansion gap.
Glued
The expansion gap is needed to allow the floor to move natural after installation (natural movement of the floor depends on the RH level of the site of
installation). 1). To determine the correct expansion gap we would like to refer you to the preparation part of this instruction. At the end of the installation
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without con
this expansion gap is concealed by our skirting’s or mouldings. Draw the line in an angle of 45° with the lenght of the plank starting from overlap angle
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installa
with the already installed plank. Install the plank after sawing by following above explained installation method.
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After fin
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installatio

15

Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.
Glued
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without connecting the short side joints. In
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installation area clean, we advice to
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After finishing the first 2 rows, you can
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installation onwards.
Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to be sure that they fit perfectly.
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.

Montering
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Ved siden av det enkle fiskebensmønsteret er det også mulig å skape
mønstrede gulv med Pergo Disegno. Mulige mønstre er blant annet
dobbelt fiskebensmønster og mosaikkmønster. Med hensyn til dobbelt
fiskebensmønster kan du følge de samme monteringsinstruksene
som for det enkle fiskebensmønsteret. Den eneste forskjellen er at du
må legge 2 planker ved siden av hverandre. For mosaikkmønsteret
er lengden av 1 planke den samme som 4 ganger bredden av 1
planke. På denne måten kan du skape mosaikkmønstre med 4
sammenkoplede planker. Først kopler to langsiden av 4 planker ved
siden av hverandre slik at du får den første kvadratet. Du kan bruke
metoden beskrevet i trinn 9 til å sikre at disse plankene er på linje.
Deretter kopler du 4 andre planker vinkelrett på det første kvadratet
ved å kople og banke. Vi anbefaler at du fullfører kvadrat for kvadrat
for å skape hele mosaikkmønsteret.

Avslutninger
Montering
1

2

3

For et pent resultat der gulvet møter en dørterskel, anbefaler vi å
underskjære dørlist/gerikt. For å være sikker på korrekt snitt, bør du
snu planken opp-ned og legge den på gulvet opp mot lista. Plasser
deretter håndsagen flatt opp mot planken og skjær gjennom lista
som vist. Fjern biten som er saget ut og fjern støv med en støvsuger.
Deretter kan du ganske enkelt skyve gulvplanken under listen for
perfekt resultat.

Når du må montere Pergo Wood-gulv rundt rør, må du måle og
merke plankene nøye med det eksakte midtpunktet for hvert rør. Bor
et hull i hvert av de merkede punktene, som tilsvarer rørets diameter
+ 16 mm i et tørt klima og 24 mm i et fuktig klima. Hvis det befinner
seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra
hvert hull til kanten av planken og deretter skjære mellom hullene
som vist. Hvis det befinner seg på enden av en planke, skal du
skjære tvers over planken. Monter planken. Bruk deretter litt vanlig
trelim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket
på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og
undergulvet. Bruk avstandsklosser for å sikre en tett limfuge og fjern
eventuelle limrester fra gulvoverflaten med en fuktig klut. Åpningen
du har laget mellom rørene skal sørge for at gulvet kan bevege seg
som forventet fra årstid til årstid. I en flytende installasjon kan disse
ikke fylles med tetningsmasse, silikon eller annet klebemiddel. Bruk i
så fall Pergo-radiatorlokk til å skjule åpninger rundt radiatorrør.

8-12 mm

+20 mm

Undersøk den ferdige overflaten på det monterte gulvet, fjern alle
avstandsklosser og monter Pergo Wood-sokkellister i henhold til
instruksene.

E

E4

ON

8 -12 mm
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Vedlikehold og bruk
1

2

Når du monterer et flytende gulv, kan du gå på det under montering
og umiddelbart etterpå. Etter montering anbefales det å opprettholde
en romtemperatur på 15–22 °C og en relativ luftfuktighet på 30–85
%. Om vinteren er luften i rommene vanligvis veldig tørr, og av den
grunn anbefales det for eksempel å bruke luftfuktere til å oppnå
et konstant fuktighetsnivå. Om sommeren og høsten, når det er
høy relativ fuktighet, bør rommet være godt ventilert. For lav relativ
luftfuktighet kan forårsake ubotelig skade på gulvet (dvs. sprekker,
åpne skjøter, knirkelyder, ...).

1. PREPARATION

Bruk en lett fuktet mopp, en børste eller støvsuger til å fjerne smuss
1. PREPARATION
og støv fra gulvet. Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul
og en spesialbørste for tregulv, slik at du unngår riper i gulvet. Du
må aldri bruke damprenser til å rengjøre et tregulv. Før første vask av
gulvet må du sørge for å fjerne ALT støv og smuss før du bruker en
klut. Altfor våt vask av et tregulv er absolutt ikke lov.
1

2. INSTALLATION

2. INSTA

3. FIN

H 2O

2
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1. PREPARATION
2. INSTALLATION
4. MAINTENANCE

www.quick-step.com

3. FINISHING

4. MAIN

1

3

H 2O
When installing
a floating floor you can walk on it during installation and immed
maintain
a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity
level between 30-85
2
3
1
dry, for this reason it is strongly recommended to use humidifiers in order to obtain a
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may cau
Bruk kun de anbefalte
rengjøringsproduktene
vedlikehold
av sound, ...)
Squeaking
1. PREPARATION
2. tilINSTALLATION
3. FINISHING
4. MAINTENANCE <15 min
i www.quick-step.com
4. MAINTENANCE

gulvet. Husk at andre rengjøringsprodukter kan skade gulvet. Tørk av
gulvet umiddelbart slik at det ikke finnes synlig fuktighet2eller væske
på gulvet.
1
To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vac

1

4. MAINTENANCE

1

withyou
soft can
wheels
special installation
wood flooring
brush to avoid
scratching
your
flo
When installing a floating floor
walkand
on ita during
and immediately
afterwards.
After
insta
theand
firstacleaning
of the floor
make
sure to
first remove
ALL
dust time
and the
dirtair
befo
maintain a room temperature offloor.
15 - For
22°C
relative humidity
level
between
30-85%.
During
winter
in
H 2O
absolutely
forbidden.
dry, for this reason
it is strongly
recommended
to use humidifiers in order to obtain a constant humidity level. In th
2 is a high relative humidity the room should be well ventilated.
3
1
there
Too low RH may cause irreversible damage to the
Squeaking sound, ...)
3 i www.quick-step.com
<15 min
Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that us
2
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
4. MAINTENANCE
To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your floor. Never use a steam clea
1
floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt before using a cloth. Too wet main
type ‘w’
absolutely
forbidden.
When installingH2Oa floating floor
you can
walk on it during installation and immediately afterwards. After installation it is recommended to
maintain
a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity
level between 30-85%. During winter time the air in the rooms is usually extremely
2
3
dry, for this reason it is strongly
3 recommended to use humidifiers in order to obtain a constant humidity level. In the summer and autumn, when
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may cause irreversible damage to the floor (ie. Cracks, Open Joints,
Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that using other cleaning products ma
Squeaking sound, ...)
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.

2

4

To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the vacuum cleaner is equipped
type wood
‘w’
with you
soft can
wheels
special
flooring
brush to avoid
scratching
your
floor. Never
a steam cleaner
to clean your wooden
When installing a floating floor
walkand
on ait during
installation
and immediately
afterwards.
After
installation
it is use
recommended
to
floor.
For
the
first
cleaning
of
the
floor
make
sure to
first remove
ALLwinter
dust time
and the
dirt air
before
a is
cloth.
Tooextremely
wet maintenance of a wooden floor is
maintain a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity level
between
30-85%.
During
in theusing
rooms
usually
absolutely
forbidden.
dry, for this reason it is strongly
recommended
to use humidifiers in order to obtain a constant
4 humidity level. In the summer and autumn, when
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may cause irreversible damage to the floor (ie. Cracks, Open Joints,
Castor chairs must have castors of the so called type “soft wheels” and a plastic protecto
Squeaking sound, ...)
3

H 2O

1

2

4. MAINTENANCE

1

When installing a floating floor you can walk on it during installation and immed
maintain a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity level between 30-85
dry, for this reason it is strongly recommended to use humidifiers in order to obtain a
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may cau
Squeaking sound, ...)

Vedlikehold og bruk
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2

To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vac
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your flo
floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt befo
Stoler med hjul må ha såkalte “myke hjul” og det bør legges en
type ‘w’
absolutely forbidden.

plastmatte på området der stolen står/brukes. Alle møbelben må ha
filtputer for å unngå at de lager riper i den lakkerte/oljede overflaten.
3
Disse bekyttelsene bør skiftes regelmessig. Unngå å skyve/dra
Only
møbler over treflaten slik at det ikke blir riper. Det anbefalesuse
å the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that us
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
løfte møblene. Legg alltid en dørmatte av god kvalitet ved alle
inngangsdører slik at sand, smuss eller vann ikke blir trukket inn og
gjør skade.
type ‘w’

4

5

Pergo-forhandleren kan gi deg spesialinstrukser for rengjøring.
Rengjøringsprinsipper er også tilgjengelig på nettstedet 4
for disse
produktene. Les dem nøye før du foretar vedlikehold avCastor
lakkerte/
chairs must have castors of the so called type “soft wheels” and a plastic protecto
oljede overflater.
placed/used. All furniture legs should be protected by felt pads to avoid scratching the l

over the wooden surface to avoid possible scratching. Lifting the furniture is recommende
avoid introduction of sand, dirt or water which might be harmful.

6

5

Produsenten har ikke noe ansvar for problemer eller skade som
Special cleaning instructions are at hand with your Quick-Step dealer or on the website
oppstår som følge av ikke-faglig klargjøring av undergulvet,
tainingikkeyour lacquered/oiled surface.
faglig gulvmonte-ring eller eksponering av gulvet mot upassende
bruk eller klimaforhold/vedlikehold. Retten til kompensasjon
6 for
skadede eller misfargede planker er svært begrenset for tregulv som
The manufacturer bears no responsibility for problems or damage which arises through in
allerede er montert. I tilfeller med uvanlige forhold, anbefaler vi at du
or the exposition of the floor to unsuitable climatic conditions/maintenance. The right for
skaffer deg nok informasjon om de spesifikke kravene som
gjelder
does not
extend to wood floors which already have been installed. In non-standard case
for byggeprosjektet. Hvis du har flere spørsmål, kan duregards
kontakte
to the specific requirements of our construction project. In the event of further que
nærmeste forhandler.

