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Tips og tricks til monteringen af LockTiles® 
  
Undergulvet 

• Skal være rent og tørt – samt fri for olie og snavs. 
• Skal overholde gældende standard på +/- 2 mm på en 2 m retholt. 
• Evt. revner og lign. skal spartles. 
• Brug den anbefalede lim og den rigtige mængde. 

 

Monteringen 
• Fliserne monteres i pallenummerrækkefølge. 
• Mål rummets længde og bredde og find midten.  
• Placér første flise, så der er mindst 10 cm afstand til væggene. 
• Vær meget opmærksom på de 90 graders vinkler under monteringen – mønsteret skal 

passe 100 %. 
• Det er vigtigt, at fliserne monteres roligt og med let hånd og ikke presses ned, da dette 

skaber spændinger i tæppet. 
• Når flisen monteres, tilpasses først hjørne 1, derefter 2+3, hvorefter mellemstykket falder 

på plads (se foto nedenfor). 
• En linoleumshammer kan med fordel benyttes til at få spidserne trykket på plads ved at 

trække denne over mellemstykket (spidserne må ALDRIG bankes ned). 
• Fliserne lægges nu som oliespild – rundt og rundt og ALDRIG i lige linjer. 

 
Forhindringer 

• Når fliserne skal monteres rundt om en forhindring (søjle, elevatorskakt, mødelokale eller 
lign.) må kunden forvente at der laves en skåret samling (grundet selv meget små 
ujævnheder i undergulvet). 

o Dette er eneste måde at sikre en perfekt samling samt mønstertilpasningen i lokalet. 
o Lav, hvis muligt, samlingen i produktionsretningen ved hjælp af en skinne og 

overlap i fliserne. 
 

Efter montering 
• Når fliserne er monteret, tromles tæppet i begge retninger. 

  
 

Vi henviser til vores monteringsvejledning, der ligger på hjemmesiden www.fletcocarpets.com.  

OBS!  

Der skal påregnes længere monteringstid, når 
der skal monteres LockTiles®. 

Jo mørkere flisefarven er, jo mindre synlige 
bliver samlingerne. 

Scan og se  
monteringsvideo  
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