
Instruktion
Gummifliser

Instruktion til behandling og montering af gummifliser

Overflade: 
Sørg for, at den overflade fliserne skal monteres på er helt plan. Hvis ikke overfladen er 
af beton, bedes du kontakte os.

Produktegenskaber:
Gummifliserne er produceret af granulat gummi, som kan have en størrelsestolerance/
effekt på +/- 2% og en tykkelsestolerance på +/- 5%. Granulat gummi produceres af 
100% genanvendt gummi, der indeholder carbon black. Det kan komme ud som et sort 
farvestof.

Værktøjer til beskæring:
Du kan anvende en stiksav, 25 mm hobbykniv eller en håndsav. Vi anbefaler, at du ikke 
bruger en vinkelsliber, tværgående sav eller savborde. 

Montering:
Mål forsigtigt op (ikke for stramt, da fliserne kan ekspandere på grund af fugtabsorbe-
ring og krympning af vejrpåvirkninger). Placer såvidt muligt fliserne på en plan overflade 
(gerne beton).

Fliserne sættes i spænd mod hinanden. På 2 af siderne, er der 2 små huller på hver side. 
Her samles fliserne via de medfølgende dyvler (4 stk. pr. flise). Brug evt. en gummiham-
mer til at sætte dyvlerne i fliserne. 

Vi gør opmærksom på, at der ikke medfølger dyvler til 1000x1000x25 mm gummifliser.

Vedligeholdelse:
Gummifliserne kan støvsuges, fejes, skrubbes og/eller poleres med en rengøringsmaski-
ne.

Bemærk: 
Rengøringsmidler er tilladt, forudsat at ætsende midler undgås. Brug altid det rigtige 
beskyttelsesudstyr, når du behandler produkterne.

Kontakt os, hvis du har brug for mere information omkring vores gummifliser.

Bemærk venligst:
I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede 
anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores 
produkter er på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølge-
lig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle handelsbetingelser, der er på vores hjemmesi-
de. Vi tager forbehold for trykfejl og produktændringer.
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