
Checkliste inden lægning af Swiss Krono laminatgulv 
 

 Husk at opbevare Swiss Krono laminatgulvet vandret liggende, i det rum hvor gulvet skal 
lægges, i minimum 48 timer før lægningen, da laminatgulvet først skal akklimatiseres. Pakkerne 
skal forblive uåbnede, og rumtemperaturen skal være minimum 18 grader. 

 Vær sikker på at rummet, hvor laminatgulvet ønskes lagt, også er egnet til formålet. Swiss 
Krono laminatgulv kan ikke anvendes i vådrum, da for høj fugtighed kan få gulvet til at slå sig. 

 Kontroller at der er nok plads imellem gulv og dørkarme, så dørene efter lægning af gulvet ikke 
skraber imod. 

 Kontroller Swiss Krono laminatgulvet inden lægning. Hvis der imod forventning skulle være 
skader eller farvedifferencer på gulvet skal der straks rettes henvendelse til det sted, hvor du 
købte gulvet. 

 
Værktøj til lægning af Swiss Krono laminatgulv 
 
Til en professionel lægning af Swiss Krono laminatgulv anvendes følgende værktøj: Slagklods, 
afstandsklodser, trækjern, hammer, fintandet sav, rettesnor, blyant, tommestok og en dampspærre på 
minimum 120 µm. 
 

 Swiss Krono laminatgulv lægges flydende, dvs. at panelerne ikke må limes, sømmes eller på 
anden måde fastgøres (af f.eks. dørstop). 

 Træ bevæger sig. Derfor skal der altid være luft mellem gulvet og væggen, og andre elementer 
i gulvet (f.eks. dørstop, radiatorrør) på 10 – 15 mm. 

 Lægningen skal foregå ved en gulvtemperatur på min. 15°C, en rumtemperatur på min. 18°C og 
en luftfugtighed på minimum 50% og maksimalt 75%. Temperaturforskellen mellem paneler og 
underlag må ikke overskride 3°C. Undlad at lufte ud i forbindelse med lægningen af gulvet. 

 Undergulvet skal være helt plant, tørt, rent og fast. Ujævnheder på mere end 3mm over 1 
meter skal slibes ned eller spartles. 

 Som fugtspærre lægges et lag PE-folie på minimum 120 µm. Banerne skal overlappe hinanden 
med mindst 20 cm og skal tapes sammen. 

 Af optiske grunde anbefales det at lægge gulvet parallelt med lysindfaldsretningen. 

 Swiss Krono laminatgulv må kun lægges oven på vandbåret gulvvarme. 

 Ekspansionssamlinger (mindst 2 cm brede) skal placeres mellem tilstødende rum og også i rum, 
der måler mere end 8 meter i panellængden og 6 meter i panelbredden.  

 
Følg venligst vejledningens instruktioner. Gulvlæggeren bærer ansvaret ved forkert lægning. 
 
Lægning: 
 

 Læg første panel med noten ind mod væggen. Det anbefales at begynde i et hjørne. 

 Afstanden til væggen skal holdes på 10 – 15 mm, anvend afstandskile. 

 Læg flere paneler ud. 

 For nøjagtig tilskæring af det sidste panel, drejes dette 180 grader, med dekorsiden op, læg 
panelet ved siden af det sidst lagte, således fer ligger mod fer. Sav med dekorsiden opad for at 
undgå splinter i kanterne, medmindre der bruges stik- eller håndrundsav, så skal dekorsiden 
vende nedad. 

 
 
 



Hvis væggen ikke er lige: 
 

 Marker væggens linie på det første panel med en afstandskile. 

 Sav panelet af på langs ifølge markeringen. 

 Check at de første tre rækker er helt lige ved at bruge en rettesnor. 

 Start hver række med resten fra foregående række, dog skal det mindst være 40 cm langt. 

 Slå forsigtigt panelerne sammen ved hjælp af slagklodsen. 

 Brug altid et trækjern til det sidste panel i en række. 
 
Varmerør og rumdelere: 
 

 Skær først panelet ud i den rigtige længde. 

 Læg panelet ved siden af dets rigtige plads, mål af til indskæringer med en lineal og tegn ind. 

 Bor huller ud efter markeringen. 

 Husk igen: den nødvendige afstand på 10 – 15mm på hver side. 

 Sav panelet gennem de borede huller. 

 Put lim på det afsavede stykke og pres tæt sammen bag varmerøret evt. ved at bruge 
trækjernet. 
 

Når dørkarmen skal afkortes: 
 

 Læg et panel ved siden af karmen, med dekorsiden ned. 

 Skær ind i dørkarmen med saven/fukssvansen.  

 Lad panelet glide ind under karmen med dekorsiden opad. 
 

Afslutning: 
 

 Mål den sidste panelrækkes nøjagtige bredde. 

 For at gøre dette, læg et panel på den foregående række. 

 Tag endnu et panel. Dette lægges med feren tæt op ad væggen. Aftegn afstanden oven på det 
første panel.  

 Husk afstanden til væggen. Sav derefter efter markeringen. 

 Det sidste panel føres forsigtigt på plads med slagjernet. 
 
Dit Swiss Krono laminatgulv kan betrædes og møbleres umiddelbart efter lægning. 
 
Rengøring: 

 Rengør dit Swiss Krono laminatgulv med en kost eller støvsuger. 

 Tør fodspor og andet snavs af med en fugtig klud. Brug aldrig drivvåde klude. 

 Rengør aldrig Swiss Krono laminatgulv med voks, polish eller andre skuremidler. 

 Genstridige pletter kan fjernes med acetone. 

 I områder hvor der slæbes meget sand, snavs, regn og sne ind, skal der anvendes gode 
absorberende måtter. 

 Sæt filtpuder under dine møbler, og sørg for at kontorstole eller andre møbler med hjul er 
monteret med gummihjul (ikke plastik). 


