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Merknad
Teppefliser
1. For å minimere muligheten for fargeforskjeller, sendes Interface-produktene i fargepartier, som lett kan identifiseres
på alle produkter ikke og må blandes sammen, med mindre annet er nevnt. Det er entreprenørens ansvar – eller den
som signerer på dennes vegne – å kontrollere antallet og fargepartiene i leveringen før pakkseddelen godtas og
signeres.
Merk: Et referanseområde på maks 100 m2 skal inspiseres av alle ansvarshavende parter ved alle installasjoner.
Hvis det oppdages avvik fra de opprinnelige spesifikasjonene eller i produksjonen, må Interface varsles før videre
legging.

2. Gulvbelegg i tekstil, spesielt luggtepper, kan være utsatt for forbigående trykkmerker – noe som oppstår under
pakking, lagring og forsendelse. Denne forbigående effekten forekommer på tepper av alle nivåer og forsvinner når
trådene gjenvinner formen og teppet får tilbake sitt opprinnelige utseende.
3. Ethvert avvik fra praksisen som er beskrevet i denne veiledningen, kan gjøre garantien ugyldig. Interface kan
ikke akseptere ansvar for feil som oppstår som følge av andre leggemetoder enn de som er beskrevet i denne
veiledningen. Disse instruksjonene skal også leses i sammenheng med Interfaces salgsvilkår.
4. Helse og sikkerhet. Lim og gulvbehandling må brukes i samsvar med produsentens anbefalte prosedyrer eller
forholdsregler for sikre bruksprosedyrer. Informasjonsark om COSHH og H&S må anskaffes fra produsenten av det
gjeldende limet.

Tilleggsinformasjon – Tepper
Vær forsiktig ved rengjøring av omkringliggende harde gulv, for å unngå skader på teppekantene. Kraftige
børstemaskiner kan skade garnet langs kantene eller forskyve fliser dersom de kommer i kontakt med dem. Påse
også at alt poleringsmiddel eller voks er fjernet, slik at den ikke overføres til teppets overflate.
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Forberedelse
1. Akklimatisering av materialer

På grunn av tekstilmaterialenes egenskaper, skal de akklimatiseres til de atmosfæriske forhold som vil gjelde
etter installering og under bruk. Teppefliser fra Interface må pakkes opp og akklimatiseres i et område med en
temperatur på minst 16 °C i minst 24 timer før legging.
OBS: Produkter med Circuitbac Green-bakside.
Akklimatisering før installasjon er viktig for alle produkter, men helt avgjørende for produkter med Circuitbac Greenbakside. Produktene må bli liggende i esken og akklimatiseres i minst 24 timer i et område med en romtemperatur på
minst 16 C i minst 24 timer før legging, for å unngå problemer med håndtering og stabiliteten til produktet.

2. Forhold på stedet
2.1 Forberedelse av gulvet
Før legging av teppefliser fra Interface, må det være klarlagt plasseringen og dybden til kabler, varmeelementer
og vannrør i gulvet. Alt forhåndsarbeid, som for eksempel installering av gulvuttak til stikkontakter må være utført.
Underlaget skal være fast, jevnt og tørt, og gulvene skal være ryddet for alt avfall og være uten feil og mangler. Alle spor
etter gammelt gulvbelegg og limrester må fjernes, og om nødvendig må du behandle overfalaten med Stopgap fra F. Ball
& CO. Ltd eller en tilsvarende utrettingsmasse (se figur 1) tilpasset forholdene på stedet, i samsvar med produsentens
anbefalinger.
Alle nødvendige forberedelser skal utføres i god tid, slik at underlaget får tid til å tørke og bli stabilt.

Figur 1

2.2 Fuktsperre
Det skal monteres en effektiv dampsperre i gulv som befinner seg på bakkenivå eller under bakkenivå, eller der hvor det
kan trenge synlig fukt inn.

Tilleggsinformasjon – Tepper
Undergulvet må være fast, jevnt og tørt, og være ryddet for alt avfall. Interface-teppefliser kan legges på en rekke
overflater, som keramikk, tre og stein. Påse at slike overflater er grundig rengjort, slik at alle rester av eventuelle
forurensende stoffer, som for eksempel olje eller voks er helt fjernet.
Teppefliser bør ikke legges over myke overflater, som for eksempel eksisterende tepper. Teppedesign kan imidlertid
kombineres med tidligere lagte teppefliser. I slike tilfeller må alle spor av gamle gulvbelegg og limrester fjernes
fullstendig.
Alle undergulv skal klargjøres i samsvar med BS 5325 eller tilsvarende nasjonale og europeiske standarder.
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Forberedelse
2.3 Undergulv
Undergulv skal klargjøres i samsvar med BS 5325 eller tilsvarende nasjonale (Norsk Standard) og europeiske
standarder. Om et bestemt utjevnende underlag vil være velegnet, vil avhenge av hvilken type undergulv det er snakk om
og andre krav, for eksempel høy støtmotstand.
2.3.1 Betong
Ny betong skal være ferdig herdet og forseglet. Fuktigheten må ikke overstige 75 % (hygrometertest). Gammel betong
må være jevn og plan. Ny forsegling anbefales hvis kjemikalier har blitt brukt til å fjerne en tidligere overflate eller det
finnes støv.
2.3.2 Trevirke
Gulvet må være strukturelt stabilt, plant, jevnt, tørt og rent. Slitte og ujevne gulvbord må enten byttes ut eller utjevnes ved
sliping, høvling eller innfylling før de tildekkes med kryssfinér, sponplater eller trefiberplater (med den grove siden opp) til
gulvbruk, som festes med 10 cm avstand (se figur 2, BS 5325 & BS 8203 for mer informasjon).

Figur 2

2.3.3 Parkettgulv
Disse må være jevne, plane og tilstrekkelig godt festet, og de må dekkes med kryssfinér, sponplater eller
trefiberplater til gulvbruk, som beskrevet ovenfor. Parkettgulv som ligger på bakkenivå må ha en effektiv
dampsperre. Hvis disse betingelsene ikke er oppfylt, må gulvet tas opp og undergulvet klargjøres tilsvarende.
2.3.4 Sponplater
Sponplater må oppfylle EN 312 og være fri for voks, polyurethan eller andre typer overflatebehandling. Ujevne gulv må
behandles slik det er beskrevet for parkettgulv ovenfor.
2.3.5 Terrazzo, marmor osv.
Alle sprekker og ujevnheter skal utbedres, og eventuelle kjemiske overflatebehandlinger fjernes. Fuger fylles med en
passende sparkel-/avrettingsmasse. Hvis det er noen som helst risiko for fuktinntrengning skal det dekkes med et lag
asfalt til gulvbruk, etterfulgt av 3 mm utrettingsmasse.
2.3.6 Asfalt
Asfalt må være til gulvbruk og oppfylle kravene i BS 8204. Overflaten må være i god stand, stabil, sterk og skal
rengjøres for det påføres utjevningsmasse.
NB: PVC-produkter må ikke installeres direkte på asfaltgulv. Slike gulv må avrettes før installasjon

2.3.7 Forhøyde adgangspaneler
Disse skal være jevne, plane, rene og tørre.
2.4 Gulvvarme
Interface teppefliser kan legges på gulv med gulvvarme, gitt at overflatetemperaturen ikke overstiger 27 °C (80 °F).
Gulvvarmen må skrus av minst 48 timer før legging.
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Planlegging
3.1 Verktøy
Stålmålebånd, kritt, tapetkniv og en rettholt. For Skinny Planks kreves en 1 meters vinkellinjal.

Tilleggsinformasjon – Tepper
Bruk stålmålebånd, tapetkniv og rettholt.
3.2 Måling
Finn midten av rommet, og start- eller referansepunktet ved hjelp av standard flisleggingsmetoder (Se figur 3). De derav
følgende kvadranter skal ligge vinkelrett på hverandre. Det kan være nødvendig å forskyve den midterste krittstreken
for å sikre at de ytterste flisene blir minimum halv størrelse. I noen tilfeller er ikke utgangspunktet midten av rommet på
grunn av døråpninger eller skillevegger.
Skinny Planks – Fiskebensmønster
For Skinny Planks - spesielt ved legging av tradisjonelt fiskebensmønster er nøyaktig oppmåling spesielt viktig for å
oppnå et bra resultat.
Når du skal bestemme startpunktet og mønsterets retning, anbefaler vi at det tas høyde for følgende:
•
•

Det lengste målet i rommet
Mønsteret går i retning av de viktigste arkitektoniske elementene, for eksempel hovedinngangen eller resepsjonen.

Se side 13 for mer detaljerte råd om planlegging og installasjon av Skinny Planks.

2.5 m

2m

1.5 m

Figur 3

Tilleggsinformasjon – Tepper
Bestem teppets plassering i rommet, og bruk dette som utgangspunkt.
Hvert teppe har en medfølgende designplan som viser plasseringen av flisene for å oppnå ønsket resultat.
Bruk designplanene og tørrlegg flisene i riktig rekkefølge. Dette kan innebære kutting av noen fliser langs
ytterkanten. Flisene er nå klare til å festes i hverandre for å gjøre teppet ferdig.
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Planlegging
3.3 Monteringsmetode
3.3.1 TacTiles®
Interface-gulvfliser kan festes ved hjelp av TacTiles.
Kravene til klargjøring av undergulvet før legging med TacTiles er de samme som gjelder ved bruk av lim.
For bruken av TacTiles, se figur 4, 5 og 6, og legg spesielt merke til veiledningsmerkene på hver TacTile:

Figur 4

Figur 6

Figur 5

3.3.1.2 Plassering av TacTiles
Legg fliser basert på godkjent installasjonsmetode. TacTiles må plasseres som i figurene 7 og 8.
Legging i mursten
og forbandt

Figur 7

Sjakkmønster, ensrettet
og vilkårlig retning

Figur 8

Legg ankerradene ved å plassere en TacTiles-kobling på hver skjøt. Installer teppeflisene trinnvis i alle
kvadrantene, og plasser en TacTiles-kobling på hver skjøt.
TacTiles må brukes langs rommets ytterkanter. Det må også brukes TacTiles under alle kuttede fliser og fliser som
tilstøter kuttede fliser.
Merk: Hvis det er mye gangtrafikk, kan det være nødvendig å bruke flere TacTiles.
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Planlegging
Tilleggsinformasjon – Tepper
TacTiles bør brukes til å feste flisene sammen. Under hele teppet brukes
én TacTile der fire flishjørner møtes. Langs ytterkanten, og kanskje også
den nest ytterste raden, bør det imidlertid brukes flere TacTiles for å
forsterke teppet. I hvert hjørne bør det brukes minst én ekstra TacTile
langs hver side av flisene (se figur 9).

Figure99
Figur

3.3.1.3 Utskifting av teppefliser
Når en teppeflis skal løftes opp eller skiftes ut gjøres det ved enten å løfte teppeflisen og frigjøre den fra tapen eller ved
å skjære gjennom de TacTiles som holder flisene sammen. Erstatt den deretter med en ny TacTile.
NB: TacTiles er ikke anbefalt for installasjon i trapper, ramper, i områder med mye rullende last eller over eksisterende
teppebelagte områder.

3.3.2 Lim
Produkter med PVC og Graphlex baksider er beregnet for montering med spraylim (f.eks. S920 fra F. Ball & Co. Ltd)
eller montering innenfor et stabiliseringsgitter på 2 meter (se figur 10).
Til dette gitter skal det anvendes et godkjent slipplim påført med rull. I land med spesielle regler for montering av
teppefliser, skal disse overholdes. Slipplim påføres i en 10 cm bred stripe i et 2 meters gitter, og skal tørke helt i henhold
til produsentens beskrivelser.
Krittlinje
Rutenett
med
klebende
festemiddel
(A)
Krittlinje (B)

2 meter

2 meter

Figur 10
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Planlegging
Anbefalt lim
Dobbeltsidig tape

Spray
System (F.
Ball & Co.
Ltd)

Tackifier
Grid
(F. Ball &
Co. Ltd)

Vertical
Surfaces (F.
Ball & Co.
Ltd)

Betong

Godkjent
akrylisk

S920

F.41

F.60

Treverk og
sponplater

Godkjent
akrylisk

S920

F.41

F.60

Terrazzo/marmor

Godkjent
akrylisk

S920

F.41

F.60

Forhøyede
adgangspaneler

Godkjent
akrylisk

S920

F.41

F.60

Undergulvtype

3.4 Hevede gulv (se figur 11)
Når du bruker klebemiddel, må du passe ekstra godt på følgende:
• Det må ikke brukes for mye, for å unngå at det lekker mellom panelene og setter dem fast i hverandre.
• Klebemiddel må aldri fortynnes eller helles direkte på panelene.
• Klebemiddel må påføres med en rulle for å sørge for jevn dekning.
• Klebemiddelet må gis tid til å tørke fullstendig før teppeflisene installeres.
Merk: Alternativt kan det brukes TacTiles eller en godkjent dobbeltsidig tape.

Tilgangspanel (C)

Teppeflis (D)

Figur 11

3.5 Festing av ytterkantene
Hele flisen nærmest veggen og alle kuttene langs ytterkantene må holdes med TacTiles eller legges på klebende
festemiddel eller tape. (se figur 12). I et design med åpen ytterkant, må det brukes en fast reduksjonsstripe festet til
gulvet for å låse det flislagte området på plass.
Kuttet flis (E) – siste hele flis (F)

Klebemiddel
festemiddel (G)

Figur 12
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Legging av teppefliser
4.1 Metode
Start installeringen av teppeflisene fra utgangspunktet, og legg én rad med teppefliser nøyaktig slik at de ligger
rett og stabilt langs hver av krittlinjene (se figur 13).

Fliser langs
krittlinjer (H)

Klebende (I)
festerutenett

Figur 13

Tilleggsinformasjon – Tepper
Følg designplanen og fest fliser sammen med TacTiles for å skape det ønskede teppet.

4.2 Pilenes retning
Alle Interface-produkter har piler på baksiden som viser garnretningen, og som er viktig å ta hensyn til under
installasjonen. Du finner produktspesifikke anbefalinger på de vedlagte kortene, i spesifikasjonene og på det
aktuelle produktkortet på vår hjemmeside.

Det finnes ulike installasjonsmetoder:
Vilkårlig, ensrettet, sjakkmønster, mursteinsmønster, forbandt og motsatt ensrettet. For Skinny Planks er
fiskebeinsmønster også en mulighet.
Merk: Produkter designet for retningsfri installasjon har piler på baksiden av teppeflisene. Disse
kan ignoreres under en retningsfri installasjon.
Forbandt: Pilene skal peke i samme retning, med flisene forskjøvet med en halv flislengde i retningen til pilen.
Mursteinsmønster: Pilene skal peke i samme retning, med flisene forskjøvet med en halv flislengde på tvers av
retningen til pilen.
Sjakkmønster: Flisene snus 90 grader mot hverandre uten forskyvning - også kalt sjakk
Ensrettet: Alle pilene skal peke i samme retning uten forskyvning
Vilkårlig: Flisene installeres tilfeldig uten å ta hensyn til retningen.
Motsatt ensrettet: Pilene skal peke i motsatt retning, slik at flisene ligger ensrettet i en rekke, men motsatt for
den andre rekken.
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Legging av teppefliser
25 x 100 cm Skinny Planks
Skinny Planks-forbandt: Alle pilene skal peke i samme 		
–						
Halvforbandt
– 1/3 forbandt
						retning, med Skinny Plank-skjøtene forskjøvet i			
					
lengderetningen.
Skinny Planks fiskeben: Fiskeben lages ved å legge Skinny Planks i et L-mønster.

Tilleggsinformasjon – Tepper
På baksiden av alle Interface-produkter er det retningspiler. Ved installering må en ta hensyn til pilenes retning,
slik at mønsteret blir riktig slik det er vist på mønstertegningen.
4.3 Tilpasning
Ettersom flisene legges mot hverandre, kontrolleres skjøtene med fingrene for å sikre at de flukter og er jevne.
4.4 Tetthet
Under alle trinnene av installasjonen må du passe på at alle skjøtene på flisene ligger helt tett, og at baksiden til
tilstøtende fliser ligger godt inntil hverandre. Oversiden skal børstes slik at garnet ligger i samme retning. Luven fra
oversiden må ikke sitte fast i skjøtene (se figur 14).
Hvis skjøtene er løse kan flisene flytte seg, og teppeinstalleringen vil ikke bli som forventet. Unngå å presse for mye mot
tilstøtende fliser, da det kan gjøre at de blir liggende ujevnt.

Figur 14

4.5 Fullfør hvert av rutenettene (se figur 15).

1

2

3

4

5

8

6

9

7

10
Figur 15

4.6 Kutting
4.6.1 Ved ytterkantene
Legg flisen med forsiden ned, mål nøyaktig og merk flisen på underlaget (se figur 16). Bruk en tapetkniv og en rettholt
og kutt gjennom underlaget.
Merk: Fliser kan også kuttes fra oversiden.
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Legging av teppefliser

Figur 16

4.6.2
Legg den tilskårne flisen med den ubeskårede kanten mot den siste hele flisen, og tilpass den andre siden av
teppeflisen slik at den passer mot veggen.
4.7 Trapper og vertikale overflater
4.7.1
Interface-teppefliser kan installeres i trapper såfremt det monteres en egnet forkantlist.
4.7.2
Fliser festet til inntrinn og opptrinn i trapper – og andre vertikale overflater – må sikres med et godkjent lim i henhold til
produsentens instruksjoner.
Merk: TacTiles er ikke egnet for trapper

4.7.3
Flisene må legges tett og pent rundt teppebrønner og der det skal være ekpansjonsfuger. Ekspansjonsfuger må ikke
fylles med avrettingsmasse, og det må ikke legges teppefliser over dem.

Tilleggsinformasjon – Tepper
Interface-tepper er laget for bruk under møbler i områder som hotellobbyer, soverom osv. Den beskrevne
leggemetoden passer til normal bruk, men for områder med større belastning kan det være lurt å se på alternative
leggemetoder, som for eksempel med kantbånd og/eller dobbeltsidig teip. Kontakt Interfaces tekniske avdeling
for mer informasjon om slike tilfeller.
Merk: Legging med TacTiles er ikke egnet for områder med stor friksjonsbelastning.
5. Fullførelse
Inntil området er ferdig og alle kantflisene er satt på plass, bør man unngå å gå/flytte møbler på flisene. Tunge møbler
eller hjultrafikk kan under visse forhold forskyve teppefliser. For å unngå dette under flytting og plassering av tunge
gjenstander, bør det legges kryssfiner eller harde plater over teppet.

Tilleggsinformasjon – Tepper
Inntil teppet er ferdig, og alle kantfliser er festet, bør man unngå å gå/flytte møbler på flisene. Tunge møbler eller
hjultrafikk kan under visse forhold forskyve teppefliser.
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Legging av Skinny Plank
25 x 100 cm Skinny Planks
Skinny Planks kan installeres enten som forbandt eller som fiskebensmønster. Se anbefalinger om installasjon
for hvert enkelt produkt. Legging i forbandt mønster krever samme planlegging og monteringsmetoder som for
teppefliser i standard størrelse (50 x 50 cm).
6.1 Skinny Planks-forbandt:

- Halvforbandt

- 1/3 forbandt

Pilene skal peke i samme retning, med Skinny Plank-skjøten forskjøvet i lengderetningen.
Ashlar kan installeres med forskjøvet rapport eller rett rapport. Begge kan brukes for Skinny Planks fra Interface, med
kvader som anbefalt installasjonsmetode.
6.2 Skinny Planks-fiskeben:

- Type A

- Type B

Et fiskebenmønster kan skapes på to måter, som krever ulik grad av planlegging. Fiskeben lages ved å legge Skinny
Planks i et L-mønster. Startpunktet kan ha en 90-graders vinkel (type A) eller 45-graders vinkel (type B).
For type A kan Skinny Planks legges i den rette vinkelen som lages av krittlinjene som beskrives i avsnitt 3.2. Når du
bygger ut fra disse Skinny Planks-ankrene i et L-mønster, må du bruke vinkellinjalen hyppig for å sørge for rett justering
og rette vinkler. (Se figur 17).
Bruk vinkellinjalen hyppig
for å sjekke justeringen
og at vinklene er rette

Krittlinjer
Skinny Planksankere lagt i 90
graders vinkel

Figur 17

Type B er mer kompleks og krever flere diagonale hjelpelinjer. Fastsett fokuspunktet i midten for det ønskede mønsteret
og tegn midt- og grunnlinjene med kritt, som beskrevet i avsnitt 3.2. Bruk vinkellinjalen til å kontrollere at krittlinjene er
vinkelrette.
Midtlinjen følger retningen til mønsteret, og for å sørge for at mønsteret holdes midtstilt kan det være nødvendig å måle
og tegne en hjelpelinje parallelt med midtlinjen. For Skinny Planks måler du 18 cm og tegner en krittlinje parallelt med
midtlinjen. Dette er linjen du begynner å legge langs.
Del de rette vinklene der hjelpelinjen og basislinjen møtes, og tegn diagonale 45-graders linjer. Bruk vinkellinjalen
til å sørge for at disse linjene er kvadratiske, og legg så den første planken langs den diagonale linjen. Begynn der
hjelpelinjen og grunnlinjen møtes.
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Skinny Plank Installation
Legg den neste planken for å lage det L-formede mønsteret, og bruk vinkellinjalen til å sørge for nøyaktig justering.
Disse to Skinny Planks-ankrene bestemmer hvor rettvinklet hele installasjonen blir. Fortsett med dette mønsteret ved
hjelp av vinkellinjalen for å sørge for nøyaktig justering. (Se figur 18).
Sjekk justeringen og at
vinklene er rette ved hjelp
av vinkellinjalen.

Midtre krittlinje
Mønsteret følger midtlinjen

Andre planke her
Legg første planke
her

Diagonal
krittlinje

Hjelpelinje,
parallelt
med den
midtre
krittlinjen

Grunnlinje

Diagonal
krittlinje

18 cm avstand for å midtstille mønsteret

Figur 18

Skinny planks kan festes med enten TacTiles eller Tackifier klebemiddel. Ved bruk av TacTiles må koblingene plasseres
basert på figurene 19 og 20:
Merk: Hvis det er mye fottrafikk, kan det være nødvendig å bruke flere.

Skinny Planks – Fiskeben

Figur 19

Skinny Planks - Forbandt

Figur 20a

Figur 20b
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Underlag for akustikk og komfort
11 Anbefaling for installasjon av underlag for akustikk og komfort
11.1 SONE®
SONE er et integrert akustisk underlag tilgjengelig for et stort utvalg av modulære tepper. SONE er designet med tanke
på brukeren, og forbedrer både akustikk og gangkomfort.
Når du installerer produkter på SONE, gjelder samme anbefalinger som for teppefliser på standard underlag (se side
4–12). De må bare festes ved hjelp av klebende festemidler og ikke med TacTiles. Hvis du er i tvil, bør du kontakte
Interfaces tekniske avdeling.
Når du bruker monteringslim, må det påføres overalt.
11.2 ReCushionbac®
ReCushionbac er designet for å forbedre både akustikk- og gangkomfort. Det er et integrert underlag, og er tilgjengelig
på mange av våre modulære tepper.
For installasjon følger du samme instruksjoner som for teppefliser på standard underlag (se side 4–12). De kan festes
med enten klebende festemidler eller TacTiles.
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12 Interlay
Interlay er et løstliggende fleksibelt undergulv i 50 x 50 cm fliser, og er utviklet spesielt med hensyn til å forbedre
akustikken og gangkomforten. Ved installasjon av Interlay følger du instruksjonene beskrevet nedenfor:
12.1 Akklimatisering av materialene
På grunn av egenskapene til modulære gulv, må de akklimatiseres til de atmosfæriske forhold som de vil bli utsatt for
etter installering og under bruk. Interlay fra Interface må pakkes opp og akklimatiseres i et område med en temperatur
på minst 16 grader celsius i minst 24 timer før legging.
12.2 Forhold på stedet
Kravene til klargjøring av undergulvet og egnetheten til en type undergulv er de samme som teppefliser. Se side 4,
avsnitt 2.1 til 2.3.7 for anbefalinger
Merk: Interlay er ikke egnet for bruk over gulvvarmesystemer

13 Planlegging av Interlay
13.1 Verktøy
Bruk stålmålebånd, tapetkniv og en rettholt.
13.2 Målinger
Interlay må installeres i en rett vinkel og langs en rett vegg.
Til forskjell fra teppefliser, må installasjonen av Interlay starte fra en rett vegg, så velg en rett vegg for å starte
installasjonen.
Hvis du ikke kan finne en rett vegg, lager du en rett linje og en rett vinkel med Interlay-fliser, forankret enten med en
dobbeltsidig tape eller holdt sammen av noen TacTiles.
13.3 Monteringsmetode
Interlay-fliser legges løst, trenger ikke klebemiddel eller TacTiles og kan installeres vilkårlig, med produktkoden opp.

14 Legging av Interlay
14.1 Fremgangsmåte
Velg en rett vegg og installer en rad med fliser nøyaktig langs denne veggen. Bygg videre på dette og fullfør med vanlige
flisleggingsmetoder.
14.2 Leggeretning
Interlay har ingen angitt leggeretning. Det finnes ingen retningsmerker å følge, og Interlay kan installeres vilkårlig, med
produktkoden opp.
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14.3 Tetthet
Under alle trinnene av installasjonen må du påse at flisene ligger tett og med jevne skjøter, og at baksiden av flisene
berører hverandre.
14.4 Kutting
Mål og merk flisen nøyaktig. Ved hjelp av en tapetkniv og en rettholt kan du skjære gjennom materialet fra begge sider.
Sørg for at du bruker en skarp tapetkniv, og skjær gjennom Interlay med et fast snitt.
Legg det kuttede endestykket med den ubeskårede kanten mot den siste hele flisen, og kutt kanten så den passer til
kanten av området.
14.5 Trapper, vertikale flater og stor trafikk på hjul
Interface Interlay er ikke egnet for installasjon på trapper, vertikale overflater og i områder med stor trafikk på hjul.
14.6 Gulvhøyde
Interlay øker høyden med 6 mm på teppeflisgulvet, og dette må tas hensyn til ved vurdering av dørhøyder osv.

15 Installasjon av teppefliser på Interlay
15.1 Interface teppefliser
Når hele området er dekket med Interlay, er det klart til å installere Interface teppefliser oppå.
Legg teppeflisene som beskrevet ovenfor (side 6) og start med å finne midten av rommet, og utgangspunktet. Herfra
installerer du en rad med fliser nøyaktig, så de ligger rett langs alle krittstrekene og fortsetter herfra.
15.2 TacTiles
Interface teppefliser skal installeres oppå Interlay med TacTiles eller slipplim.
Obs! I områder der man anvender stoler med hjul eller der det er veldig hyppig gange anbefaler vi at det brukes
permanent lim for å feste teppeflisen til Interlay. Så snart Interlay har blitt installert, skal det dekkes med F.40 (sterkt
dobbeltfestende lim fra F.Ball & Company) eller tilsvarende produkt (eksempelvis Uzin 2100).

15.3 Interface skinny planks
Interface Skinny Planks kan installeres oppå Interlay dersom de legges i forbandt-mønster. Skinny Planks i
fiskebensmønster er ikke anbefalt oppå Interlay.
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16 Fullføring av Interlay
Ferdsel, samt plassering av møbler på gulvet skal unngås inntil området er ferdigmontert og alle fliser i ytterkanten er
montert. Tunge lastepunkter må også unngås når det er installert Interlay.
Tunge møbler eller hjultrafikk kan under visse forhold forskyve teppefliser som er montert oppå Interlay og således
forårsake fare for fall.
For å unngå dette under flytting og plassering av tunge gjenstander, bør det legges kryssfiner eller harde plater over
teppet.
17 Advarsler knyttet til Interlay
1. Andre fremgangsmåter enn de som er beskrevet her, kan gjøre garantien ugyldig. Interface er ikke ansvarlig for feil
som oppstår som følge av andre leggemetoder enn de som er beskrevet over. Disse instruksjonene skal også leses i
sammenheng med Interfaces salgs- og leveringsbetingelser.
2. Interlay kan brukes sammen med alle standard Interface teppeflisprodukter bortsett fra monolitiske mikrofuftede
teppefliser eller fliser med PVC-bakside. Det anbefalte maksimale arealet for installasjon med løkkevevde tepper er
300 m2.
3. Det anbefales ikke å bruke TacTiles til montering av Interlay og Interface-teppefliser på steder med tunge rullende
laster eller på eksisterende teppebelagte områder.
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Spørsmål
For ytterligere informasjon
kan du kontakte teknisk
avdeling på 01274
690690 eller besøke:
www.interface.com
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