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FLISER/KLINKER PÅ VINYLGULVE
Formulering:

Generelt
Denne Vejledning tager udgangspunkt i udførelse af klinkebelægning på eksisterende vinylgulv. Vinylbelæg-
ninger er igennem tiderne anvendt meget i forbindelse med vådrumsgulve. Vinylgulvene udføres ofte på lette
konstruktioner men ses også udført på spartlede gulve og afretningslag/pudslag (tunge konstruktioner).

Konstruktion/Underlag
Der tages udgangspunkt i en konstruktion med en afsluttende ældre vinylbelægning der ønskes beklædt med
gulvklinker. Såfremt den underliggende konstruktion er let konstruktion er det meget vigtigt at fastslå at det
ikke er lovligt iht. bygningreglementet og By & Byg anvisningerne at udføre en konstruktion med gulvklinker
på vinyl med organisk underlag. Vil kunden på trods af ovennævnte regler alligevel udføre en nedlimning af
gulvklinker på vinylgulvet med let underkonstruktion fralægger LIP sig ethvert ansvar.

Er der derimod tale om tunge konstruktioner, som f.eks. betongulv med en overflade udført i rigtig gulvvinyl,
typer som novolon el. lign. og denne sidder korrekt monteret og fast til betongulvet uden luftlunker og lign.
kan man vælge at udføre en påklæbning af gulvklinker. Fremgangsmåde i dette tilfælde fremgår af neden-
stående.

Forbehandling
For at danne god hæftebund for fliseklæben er det meget vigtigt med en grundig afrensning af vinylgulvet.
Tidligere overfladebehandlinger som f.eks. voks, polish, sæberester el. lign. skal fjernes fra overfladen inden
flisemontagen. Rengøring kan foretages med LIP Grundrens der bruges i henhold til LIP´s vejledninger, dette
fordeles ud over gulvet med en kost. Efter ventetid på ca. 0,5 time tørres det op. Overfladen rengøres herefter
med rent vand og det kontrolleres om alle skillemidler er væk, er dette ikke tilfældet gentages afrensningen.

Arbejdsudførelse
Fliseklæben trækkes glat på underlaget og trækkes igennem med en tandspartel. Tandspartelstørrelse
afstemmes efter klinkens størrelse. Der bør ikke påføres klæber på større arealer end der kan tilklæbes inden-
for 15 min. Der skal altid tilstræbes 100% klæbedækning. Ved klinker i storformat se Emnebank beskrivelsen
omhandlende dette.

Til montering af ikke fugtfølsomme natursten anvendes LIP Multi Fliseklæb Hvid/Grå eller
LIP Multi Fliseklæb LET.

Til montering af fugtfølsomme natursten anvendes LIP Hurtighærdende Fliseklæb. 
Fugning kan foretages efter 48 timer. Der udfuges med LIP Fugeprodukter. Fugemassen påføres med
gummispartel og rengøres når fugemassen er trukket til.

OBS!
Man bør altid udfører et mindre referencefelt (prøvefelt) hvor påklæbningen udføres. Efterfølgende bør
vedhæftningen vurderes og godkendes inden opgaven fuldføres.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der i vådrum, ikke findes en MK-godkendelse for en konstruktion
med gulvklinker monteret på gulvvinyl med organisk plademateriale (lette konstruktioner) som underlag.
Derfor fralægger LIP sig ethvert ansvar.

Der findes mange forskellige typer vinyl (PVC) der anvendes som gulvbelægningsmateriale, flere af typerne er
tynde meget lidt elastiske og prisbillige vinyler som f.eks. anvendes som køkken/alrums belægninger, disse
typer kan der ikke opnås tilstrækkelig vedhæftning til, påklæbning kan derfor ikke anbefales. Gulvvinyl skal
min. være i kvalitet som novolon eller tilsvarende.

Øvrige belægningstyper som linoleum, kork, vinylplader m.v. kan ikke anvendes som underlag for påklæbning
af gulvklinker. Man bør altid udføre et mindre prøvefelt (referencefelt) hvor påklæbningen udføres. Efter-
følgende bør vedhæftningen vurderes inden projektet endeligt kan opstartes. Ved større opgaver laves flere
prøvefelter.

Generelt: LIP produkter er løbede under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne
produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, By & Byg anvisninger, ERFA-blade og gældende
normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vores produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger
uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor. 

For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service på tlf.: 64 42 13 30.

Udarbejdet af LIP A/S,    

Byggeteknisk rådgivning.

Produkt:

- LIP Grundrens

- LIP Multi Fliseklæb Grå/Hvid 
- LIP Multi Fliseklæb LET 
- LIP Hurtighærdende Fliseklæb

- LIP Fugemasse
- LIP Klinkefuge
- LIP Multifuge
- LIP Sanitetssilicone

Henvisninger:

- Fliser- opsætning og lægning
Erik Brandt, forlaget TEGL
nov. 2003, side 29-30

- FARLIG BYGGEFEJL
artikel af Civilingeniør 
Ivar Thomsen
Omhandler gulve i spænd

- DTI Rapport, LIP Multi
Fliseklæb på gulvviinyl

- LIP Datablade på de i 
vejledningen nævnte 
produkter.

- når der bygges på kvalitet!


