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Monteringsvejledning for Fletco TEXtiles-fliser 

Vigtige bemærkninger 
 
Denne installationsvejledning dækker de fleste installationsprocedurer. Hvis du støder på en situation, som ikke 
er beskrevet i dette dokument, eller som kræver mere udførlig hjælp, bedes du kontakte Fletco Carpets A/S på 
telefon +45 9660 3000. 
 
Alle tæppefliser skal kontrolleres nøje for skader eller defekter før installation. Fletco Carpets hæfter ikke for 
udgifter, der er forbundet med udskiftning eller reparation som følge af, at beskadigede eller defekte tæppefliser 
installeres, hvis den pågældende skade eller defekt var synlig før installationen. 
 
Hvis du støder på forhold eller defekter under installationen, som kan ødelægge installationen eller påvirke 
installationsproceduren, skal du straks STOPPE installationen og ringe til Fletco på telefon +45 9660 3000. 
 
Tæppefliserne er omfattet af Fletco Carpets standardproduktgaranti.  
 
MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF STANDARDPRODUKTGARANTIEN, GIVER FLETCO 
INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, 
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR PRODUKTERNES EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG 
FRASKRIVER SIG HERMED DISSE. Uden at begrænse det foregående hæfter Fletco Carpets ikke for pletter, 
tilsmudsning, kontaminering, flænger, brændemærker, skæremærker, trækskader eller andre skader, 
nedbrydning eller tab, der opstår som følge af misbrug, forkert brug, forkert installation, forkert vedligeholdelse 
eller manglende beskyttelse af tæppefliserne under byggearbejde. Fletco Carpets hæfter ikke for skader eller 
tab, der opstår som følge af undladelse af at følge denne installationsvejledning nøje, og en sådan undladelse 
medfører, at enhver del af standardproduktgarantien, der påvirkes af en sådan undladelse, bliver ugyldig. 
 
ADVARSEL! HVIS DU UNDER INSTALLATIONEN STØDER PÅ MATERIALER, DER INDEHOLDER ASBEST, ELLER 
ANDRE FARLIGE MATERIALER, SKAL DU STRAKS STOPPE INSTALLATIONEN OG SØGE HJÆLP HOS ET 
OPRYDNINGS- ELLER RENOVERINGSFIRMA, FØR DU FORTSÆTTER. 
 
VIGTIGT! 
 
Hver kasse er forsynet med oplysninger om kvalitet, farve og batchnummer. Hver tæppeflise er også forsynet 
med batchnummer og monteringsretning (pil). 
Inden for hvert batchnummer skal tæppefliserne monteres i den rækkefølge, de leveres i på pallen, begyndende 
med det laveste nummer. 

 
Generelle retningslinjer 
 
Standardstørrelsen på vores TEXtiles-fliser er 500 x 500 mm. 
De leveres på paller i separate papkasser med 20 fliser pr. kasse. 
Hver papkasse er mærket med oplysninger om bl.a. kvalitet, farve og batchnummer. 
Flisens bagside er ligeledes påtrykt batchnummer og monteringsretning (pil).  

 
Ved levering af mere end ét parti bør emballeringsenhederne lagres opdelt efter batchnumre for at undgå 
senere forbytninger af de enkelte produktioner. 

 



                                                                                              
   

Fletco Carpets A/S | Mads Clausens Vej 2 | DK-7441 Bording 
+45 9660 3000 | fletco@fletco.dk | www.fletcocarpets.com 

    

De fliser, der skal monteres, skal placeres i de pågældende rum 24 timer inden monteringen med henblik på 
akklimatisering. 
Rumtemperaturen må ikke ligge under 16° C, og den relative luftfugtighed må ikke være over 65 %. 

Undergulvet 
 
Det undergulv, fliserne skal monteres på, skal være i overensstemmelse med kravene i DIN 18365 
(gulvbelægningsarbejder) og kravene i DIN 18202 (jævnhedstolerancer). 
For at sikre en problemfri montering skal undergulvet være rent, tørt, fast og fri for olie, fedt og lignende midler 
samt revner. Undergulvets jævnhedstolerancer skal ligeledes overholdes. 
 
Hvis der er tale om den første montering på støbt cementgulv, skal fuger, huller og højdeforskelle i det støbte 
gulv fyldes med stabil spartelmasse. Hele overfladen nivelleres (spartles) således med selvnivellerende 
spændingsfri spartelmasse. 
 
Hvis der er tale om første montering på støbt anhydrid- eller kalciumsulfatgulv, skal dette generelt altid slibes, 
børstes, støvsuges og primes. 
 
Ved ujævnheder skal der ligeledes spartles.  
 
Er overfladen et dobbeltgulv med fuger, skal man være opmærksom på ensartet højdeniveau i 
forbindelsesområderne. 
 
Ved monteringen på dobbeltgulvsystemer skal man være opmærksom på et ensartet højdeniveau af 
dobbeltgulvpladerne. Store højdeforskelle mellem de enkelte dobbeltgulvplader bliver i løbet af anvendelsen 
synlige i det øverste lag. I dette tilfælde skal disse betænkeligheder meddeles ordregiveren skriftligt inden 
monteringsstart. 

I forbindelse med renoveringsarbejder skal alle gamle rester af gulvbelægning fjernes fra undergulvet. 
I sådanne tilfælde skal undergulvet generelt altid spartles. 
 
Ved renoveringsarbejder skal dobbeltgulvplader skrælles og om nødvendigt justeres igen efter genmontering. 
 
Fjern inden monteringsstart skillelag, farverester og støv. 

 
Før montering 
 
INSPICER FLETCO TEXTILES-TÆPPEFLISERNE FOR AT SIKRE, AT DE LEVER OP TIL 
BESTILLINGSSPECIFIKATIONERNE. HVIS ET FORKERT PRODUKT ELLER EN FORKERT FARVE INSTALLERES, ER 
FLETCO IKKE ANSVARLIG FOR AT RETTE FEJLEN. INSTALLATION AF TÆPPEFLISER BØR VÆRE DET SIDSTE 
PUNKT PÅ BYGGEPLANEN. DU BØR NØJE OVERVEJE RISICIENE, HVIS DU BLIVER BEDT OM AT INSTALLERE 
TÆPPEFLISERNE FOR TIDLIGT. HVIS TÆPPEFLISERNE INSTALLERES, FØR BYGGEARBEJDET ER FÆRDIGT, VIL 
PLETTER, TILSMUDSNING ELLER SKADER, SOM ANDRE HÅNDVÆRKERE MÅTTE FORÅRSAGE, MULIGVIS 
GØRE PRODUKTGARANTIEN UGYLDIG. 
 
BEMÆRK! FLETCO HÆFTER IKKE FOR PROBLEMER, DER HAR FORBINDELSE TIL ELLER SKYLDES 
INSTALLATION, DER IKKE ER UDFØRT I OVERENSSTEMMELSE MED SPECIFIKATIONERNE, HERUNDER, MEN 
IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN ANBEFALEDE INSTALLATIONSMETODE. 
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Montering 
 

Generelt fastgøres TEXtiles-tæppefliser altid, så de ikke kan skride. Dette sikrer holdbarheden og fabrikantens 
garanterede egenskaber. 

 
Til dette formål kan der som regel anvendes såkaldt fliseklæb eller Tackifier til TEXtiles-fliser fra alle kendte 
fabrikanter. Fletco anbefaler at bruge en Tackifier af høj kvalitet, dvs. UZIN U 2100 eller lign. Brug mindst 150 
g/m2 (ufortyndet). Kontakt venligst din limleverandør for yderligere information.  

 
Til monteringen gennemføres en rumopdeling fra døren. 
Til dette benyttes en snor til markering af en linje, der løber parallelt med hovedvæggen.  
Denne linje bruges som udgangspunkt for at måle afstandene til sidevæggene.  
Flisesystemet skal ikke afsluttes med en hel flise ved væggene. I givet fald skal den markerede linje rykkes på 
passende vis, således at der ideelt set placeres lige store kantfliser på begge sider. 
 
I skæringspunktet mellem de to linjer får man nu fire vinkler à 90°. 
I hver af disse 90°'s vinkler lægges nu en flise, og denne fastgøres. 
Ved siden af disse fliser lægges og fastgøres nu de andre fliser trinvist og fugetæt. 

   

 
Ved montering på dobbeltgulvoverflader rettes fliserne med samme format som dobbeltgulvpladerne (som regel 
60 x 60 cm) på linje i forhold til den eksisterende dobbeltgulvstruktur. Herved rettes flisernes mellemakse på 
linje med dobbeltgulvpladernes fuger. Dette betyder, at en flise som oftest ligger oven på fire dobbeltgulvplader.  
 
Ved 50 x 50 cm-fliser på dobbeltgulv kan et delvist sammenfald med dobbeltgulvflader ikke undgås. 
 
Ved påføring af fliseklæbet skal det sikres, at denne ikke løber ned mellem dobbeltgulvpladerne. 

Dette kan vanskeliggøre en senere fjernelse af dobbeltgulvpladerne samt skabe knirkelyde fra dobbeltgulvet. 

 
Fliserne må først monteres, når fliseklæbet er helt tør. Ellers kan det senere efter kraftig frekventering på steder, 
hvor der eksempelvis kører kontorstole med hjul, blive sværere at fjerne fliserne igen. 
 
Ved særlige bygningsformer såsom halvrunde vægge osv. anbefales det at udarbejde en passende skabelon. 
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Afledende montering 
 

Den nemmeste afledende monteringsmåde adskiller sig kun i forhold til det anvendte sliplim. 

Til dette formål kan der som regel anvendes såkaldt fliseklæb eller Tackifier til TEXtiles-fliser fra alle kendte 
fabrikanter. Fletco anbefaler at bruge en Tackifier af høj kvalitet, dvs. UZIN U 2100 eller lign. Brug mindst 150 
g/m2 (ufortyndet). Kontakt venligst din limleverandør for yderligere information.  

 
Hvis der i forbindelse med monteringen stilles større krav til afledningsegenskaberne, f.eks. i computerrum eller 
operationssale, lægges og jordes der derudover kobbertråd i fastsatte afstande på sliplimen. Yderligere 
oplysninger fås hos din limleverandør. 

 
 

Afsluttende råd 
 
På sammenhængende overflader må der kun monteres fliser med samme produktionsnummer i henhold til 
anbefalingerne vedrørende monteringsretning. 
Ved større overflader med mere end én produktion bør der udarbejdes en monteringsplan, som fastsætter, på 
hvilke overflader de pågældende produktionsnumre skal monteres. Det skal aftales med bygherren, hvor mange 
fliser der skal holdes tilbage fra de enkelte produktioner med henblik på at kunne udføre senere 
reparationsarbejder. Disse mængder skal tages med i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af en 
monteringsplan. 

 

Fliser med geometrisk design 
Ved montering af fliser med geometrisk design skal det på forhånd afgøres, om det er nødvendigt med en 
fastsat arrangering af fliserne. Dette kan være tilfældet, hvis fliserne skal danne et stort mønster. Ved sådanne 
mønstre anbefales udarbejdelsen af en præcis monteringsplan.   

 

Ovenstående angivelser, særligt forslagene vedrørende anvendelsen af vores produkter, tager udgangspunkt i 
vores ekspertise og erfaring. På grund af materialernes forskelligartethed, og at vi ingen indflydelse har på 
arbejdsbetingelserne, anbefaler vi altid egne afprøvninger for at kontrollere produkternes egnethed til de 
tiltænkte anvendelsesformål. Hverken anbefalingerne eller en mundtlig rådgivning medfører ansvar fra vores 
side, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. 

 

Monteringsretning: 








 
Standardflise:   ZigZag-Tiles®:     LockTiles®: 
Skakbræt   Produceres kun efter ordre  Produceres kun efter ordre 
 
OBS! Tjek det tekniske datablad for at se, hvilke(n) fliseform den valgte tæppekvalitet kan leveres i. 

 
 

Fletco Carpets forbeholder sig ret til ændringer som følge af tekniske fremskridt. 
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