MONTERINGSANVISNING

1

FORBEREDELSER
VIKTIG! Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner.

MATERIALEGENSKAPER
Trekompositt er et termisk materiale som utvider seg og krymper i lengderetning i takt
med endringer i temperatur og luftfuktighet. Siden trekompositt delvis består av naturlige
fibre, kan det forekomme visse fargevariasjoner mellom plankene. Statisk elektrisitet er
et naturlig fenomen som kan oppstå fra produkter som inneholder plast. Forekomst av
statisk elektrisitet fra utegulv av trekompositt er uvanlig, men det kan forekomme. Tørre
miljøer med mye vind kan forsterke forekomsten av statisk elektrisitet, og utegulvets alder
og resten av miljøet kan også påvirke det. gop Woodlon har en tendens til å absorbere og
holde på varmen når utegulvet utsettes for høye temperaturer direkte eller indirekte.

MATERIALEBEHOV
Følger du våre monteringsanvisninger, med angitte mellomrom, kan du beregne materiale
forbruket på følgende måte:
gop Woodlon Elegance: 7,0 lpm/kvm
gop Woodlon Original: 6,5 lpm/kvm

VERKTØY
Du bruker samme verktøy til å bearbeide gop Woodlon som vanlig tre. Verktøy som det
kan være lurt å ha for hånden inkluderer:
•
•
•
•
•
•
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Skrumaskin med bits (Torx)
Tommestokk
Drill/skrutrekker
Kapp- og gjærsag
Gummiklubbe
Eventuelt avstandsstykker 4–5 mm

FORBEREDELSER FØR MONTERING
• La gop Woodlon ligge på et plant og tørt underlag uten emballasje i minst 72
timer før leggingen slik at materialet kan akklimatisere seg til omgivelsene.
gop Woodlon bør ikke monteres ved temperaturer under 5 °C.
• Bygg lektekonstruksjonen på et plant og tørt underlag slik at gulvet kan
ventileres fra undersiden.
• Gulvet må ikke tettes mot bakken da det vil forhindre nødvendig lufting.
• Kontroller hver planke nøye før legging, og legg planker med eventuelle
skader eller feil til siden.
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UNDERKONSTRUKSJON

gop Woodlon skal alltid monteres på en underkonstruksjon av trelekter. gop Woodlon må ikke
brukes som bæreelement eller som lekter. Spør bygghandleren om råd angående materialer og
dimensjoner.
Bygg alltid lektekonstruksjonen på et plant og tørt underlag. Påse at gulvet kan ventileres fra
undersiden. Det må aldri monteres direkte mot bakken eller betong, se anbefalt avstand fra
bakkenivå til undersiden av plankene i tabellen nedenfor. Monter gulvet med en svak helling fra
husveggen slik at vannet lettere renner av. Tilpass lekteavstanden etter om gulvet skal brukes i
privat eller offentlig miljø.

ANBEFALT AVSTAND TIL BAKKENIVÅ
gop Woodlon Elegance

200 mm

gop Woodon Original

300 mm

LEKTEAVSTAND
gop Woodlon Elegance
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gop Woodlon Original

Private miljøer

c/c-avstand 400 mm

c/c-avstand 500 mm

Offentlige miljøer

c/c-avstand 300 mm

c/c-avstand 400 mm

Trapper

c/c-avstand 300 mm

c/c-avstand 400 mm

MONTERING

Gi gulvet tilstrekkelig plass slik at det kan bevege seg i lengderetningen og sideveis. La
det være igjen 10–15 mm til vegger og faste gjenstander. For å unngå løpende lengder
kan gulvet legges som vist i forslaget på side 8–9. Du finner monteringsfilm med flere
tips og råd på woodlon.no.

LENGDEUTVIDELSE gop WOODLON
Utetemperatur

Planke 5400 mm

5–15 °C

2,2 mm/m

15–25 °C

1,8 mm/m

>25 °C

1,5 mm/m

gop Woodlon monteres med tilpassede klips og skruer som sørger for at gulvet kan
bevege seg naturlig i takt med temperatursvingningene. Klipsene for gop Woodlon
Elegance gir konstant avstand mellom plankene på 5 mm. Bruk et avstandsstykke for å
sikre konstant avstand mellom plankene for gop Woodlon Original. Anbefalt avstand er
4–5 mm.
Bruk gop Woodlon Monteringsskrue når du ikke kan bruke klips, for eksempel ved først
eller siste planke, montering av skjørt og ved eventuell langsgående skjøt. Plankene bør
ikke legges med større overheng enn 15 mm utenfor bærende lekt.
Vi anbefaler at du begynner leggingen fra utsiden av gulvet og jobber deg inn mot
huset. Klyv eller kapp til den siste planken ved behov. Fordi gop Woodlon er et termisk
materiale, bør det ikke monteres med lengdeskjøt av flere enn to planker.
Hver planke skal festes på minst tre lekter, selv ved konstruksjon av trapper. Eventuelle
skjøter skal være midt over doble lekter for å få plass til monteringsskruer/klips. Dette
skjer enklest ved at et ekstra lektestykke festes i den eksisterende lekten ved hver skjøt.
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FESTING AV gop WOODLON ELEGANCE

1

Monter den første planken med gop Woodlon
Kantklips. Kantklipsen skrus fast med medfølgende
skruer, bruk én kantklips per lekt. Hvis du ikke kan
bruke kantklips, bør du feste med gop Woodlon
Monteringsskruer. Avstanden mellom hver
monteringsskrue bør ikke overstige 400 mm.
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Fest den første planken ved hjelp av gop Woodlon
Klips, som skrus fast i lekten med skruen som
medfølger. Fest planken med en låseklips i den
midterste lekten for å sentrere plankens termiske
bevegelser og unngå eventuell forskyvning.

3

Sett inn neste planke slik at klipsen passer i
monteringssporet. Klipsene gir en konstant avstand
mellom plankene på 5 mm. De neste plankene legges
på samme måte.

KANTER OG AVSLUTNING gop WOODLON ELEGANCE
gop Woodlon Elegance Kantlist

Kantlisten monteres med kantklips som skrus fast i lekten.
Plasser kantlisten rett over den fastmonterte kantklipsen, og
skyv fast planken. Maks. overheng 15 mm. Monter de neste
plankene som vanlig ved hjelp av klips.

Dekorlisten dekker ytterplankenes monteringsspor og kan
monteres rundt gulvet. Forbor og skru fast dekorlisten med
forsenkede rustfrie kantskruer. Husk at du ikke må skru
nærmere enn 25 mm fra kanten av planken for å unngå
at det oppstår sprekker. Skru eventuelt fast skjørtet rundt
gulvet. Sørg for at skjørtet ikke hindrer god ventilasjon.
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min. 25 mm

gop Woodlon Elegance Dekorlist

FESTING AV gop WOODLON ORIGINAL

1

Monter den første planken med gop Woodlon
Kantklips. Klipsen skrus fast med medfølgende
skruer, bruk én klips per lekt. Hvis du ikke
kan bruke kantklips, bør du feste med gop
Woodlon Monteringsskruer. Avstanden mellom
monteringsskruene bør ikke overstige 500 mm.

2

Fest den første planken med gop Woodlon Klips.
Klipsene skrus fast i lekten. Forbor og skråskru
plankene i den midterste lekten for å sentrere
plankens termiske bevegelser og unngå eventuell
forskyvning. Bruk f.eks. treskrue, 5 x 56 mm.

3

Sett inn neste planke slik at klipsen passer i
monteringssporet. Bruk et avstandsstykke for å
sikre konstant avstand mellom plankene. Anbefalt
avstand er 4–5 mm. De neste plankene legges på
samme måte.

KANTER OG AVSLUTNING gop WOODLON ORIGINAL
gop Woodlon Original Kantlist

Forbor og skru fast kantlisten med forsenkede rustfrie
kantskruer. Husk at du ikke må skru nærmere enn 25 mm fra
kanten av planken for å unngå at det oppstår sprekker.

Du kan også renkappe plankenes ytterkant for å få en slett
kant rundt gulvet. Maks. overheng 15 mm. Planken sages
enklest med en sirkelsag. Skjørtet kan eventuelt skrus fast
rundt gulvet. Husk å ikke skru nærmere enn 25 mm fra
plankekanten for å unngå sprekkdannelse. Påse at skjørtet
ikke hindrer ventilasjonen.

min. 25 mm

Kappet ytterkant og skjørt
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FORSLAG TIL LEGGING
Fordi gop Woodlon er et termisk materiale anbefaler vi at du bruker lister i stedet for å legge
plankene kortende mot kortende. Se også vår monteringsfilm for utegulv på woodlon.no

gop WOODLON ELEGANCE
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Husvegg

1. Installer plankene i den første delen av gulvet.
Start fra ytterkanten av gulvet, og arbeid deg inn
mot husveggen. Den første planken monteres med
Kantklips. Den kan også skrus fast med Woodlon
Monteringsskruer, men da må du forbore med 3 mm
bor. For skjulte monteringsspor brukes Woodlon
Kantlist, som monteres med kantklips.
Følgende planker monteres med klips som sørger
for en konstant avstand på 5 mm mellom plankene.
Plankene monteres med overmål for å kunne
renkappes som beskrevet i punkt 4.
2. Fest låseklips i den midtre lekten for å sentrere
plankens termiske bevegelser og unngå eventuell
forskyvning.

3. Monter den første planken på gulvets andre del,
som beskrevet under punkt 1 og 2. Begynn fra
ytterkanten av gulvet, og arbeid deg inn mot
husveggen.
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4. Renkapp de festede plankene i alle radene.
5. Monter den ytre listeplanken med gop Woodlon
Monteringsskrue.
6. De midterste listene monteres ved hjelp av klips
mellom plankene. Deretter skrus plankene fast i
ytterkant ved hjelp av Woodlon Monteringsskruer.
7. Bruk Woodlon Dekorlist for en fin avslutning av
gulvets ytterkant.

gop WOODLON ORIGINAL
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Forbor og skråskru
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Husvegg

1.

2.

3.

Monter plankene på den første delen av gulvet.
Start fra gulvets ytterkant, og arbeid deg inn mot
husveggen. Den første planken monteres med
kantklips. Hvis ytterkanten er renkappet, kan den
skrus fast isteden. Bruk et avstandsstykke for å
sikre konstant avstand mellom plankene. Anbefalt
avstand er 4–5 mm.

7.

Monter klips langs den andre siden av planken.

8.

Plasser kantklips langs den siste listeplanken før
du legger plankene. Kantklipsen brukes til å justere
eventuelle høydeforskjeller. Bruk avstandsstykker
for å få avstand mellom plankene.

Forbor og skråskru plankene i den midterste lekten
for å sentrere plankens termiske bevegelser og
unngå eventuell forskyvning. Bruk f.eks. treskrue, 5
x 56 mm.

9.

Forbor og skru fast begge listeplankene med
skruer langs ytterkantene.

Monter den første planken på den andre delen av
gulvet. Begynn fra gulvets ytterkant, og arbeid deg
inn mot husveggen. Bruk et avstandsstykke for å
sikre konstant avstand mellom plankene. Anbefalt
avstand er 4–5 mm. Husk å skråskru hver planke iht.
trinn 2.

4.

Renkapp de festede plankene i alle radene.

5.

Forbor og skru fast den første listeplanken med
kantklips montert langs innsiden. Forbor og skru
fast den andre siden.

6.

Monter kantklips for den første listen. Bruk
avstandsstykker (4–5 mm) for å sikre mellomrom
fra den renkappede linjen. Fest deretter plankene i
kantklipsen.

10. Monter kantklips for den første listen. Bruk
avstandsstykker (4–5 mm) for å sikre mellomrom
fra den renkappede linjen.
11.

Forbor og skru fast den siste planken langs
ytterkanten.

12.

Forbor og skru eventuelt fast skjørt rundt gulvet.
Du må ikke tette gulvet direkte mot bakken.

9

GODE RÅD
Husk at gop Woodlon er tyngre enn de fleste tradisjonelle tresorter og bør løftes og håndteres
varsomt.
Ved risiko for ekstrem fuktighet, for eksempel avvik fra høyde- og ventilasjonsanvisninger eller
ved bassengmiljøer, anbefaler vi å impregnere kortendene med impregneringsolje.
Etter montering bør gulvet rengjøres for å fjerne eventuelt støv etter produksjonen.

VEDLIKEHOLDSRÅD
• gop Woodlon må rengjøres med vann og såpe.
• Bruk en myk børste eller mopp, og skur langs plankene.
• Du må ikke bruke stålull, skuresvamp eller andre verktøy som kan ripe opp gulvets overflate.
• Ikke bruk organiske løsemidler eller syrer/baser da de kan skade utegulvet.
• gop Woodlon kan vaskes med høyttrykksspyler ved maksimalt 120 bar. Vask gulvet i lengderetningen. Ikke bruk roterende munnstykke.

GARANTI/REKLAMASJON
Garantitider:
gop Woodlon Elegance 25 år
gop Woodlon Original 15 år
Garantiene gjelder ved konstatert produksjonsfeil og kun hvis monteringen er utført i samsvar
med gops monteringsanvisninger, samt at vedlikeholdsanvisningene er fulgt.
Reklamasjonskrav skal sendes til gops forhandlere, som også trenger bestillingsnummer og bilder. Synlige transportskader skal umiddelbart varsles til sjåføren. Skjulte transportskader må rapporteres innen syv dager. Du må ikke signere fraktbrevet før du har kontrollert det leverte godset.
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www.gop.no

