
UNI STYLE

Anvendelse 
Uni Style beskytter undergulve mod skader i forbindelse med 
faldende genstande, dvs. i vægtløftningsområder i motionscentre 
eller træningsfaciliteter. Selv hvis de ikke selv bliver beskadiget af 
faldende vægte, videresender almindelige gulvflader stød, som ofte 
resulterer i alvorlig beskadigelse af betonundergulvet. Uni Style 
forebygger denne dybtvirkende skade og giver samtidigt en fremra-
gende lydisolering. Uni Style kan bruges som underlag under alle
Uni Style-materialer i vores standardproduktprogram.
 

Underlag 
Det solide underlag (f.eks. asfalt, beton eller cementbelægning),
som Uni Style skal installeres på, skal være tørt, plant, frit for støv 
og for fremmedlegemer (f.eks. mørtelrester, olie osv.) samt fri for 
revner i underlaget for at sikre en sikker lægning af fliserne. De 
bedste forhold for lægning af Uni Style-fliser er en base, der er 
fremstillet af asfalt, beton eller eksisterende typisk gulvbelægning. 
Dette gulv skal også være rent, tørt og fri for revner samt andre 
skader eller forurenende stoffer. Mindre ujævnheder skal udbedres 
med en flydende fyldemasse. Inden denne masse påføres, skal du 
rengøre underlagets overflade fuldstændigt og om nødvendigt
bruge en grunder (bindemiddel) for at sikre en fast limning. 
Afhængigt af underlagets tilstand anbefales det at dække det med 
en velegnet grunder, f.eks. når underlaget er stærkt absorberende. 
Installation af Uni Style må kun udføres på et plant underlag, da 
ujævnheder kan påvirke flisernes sikkerheds- og sportsmæssige 
egenskaber. Uni Style kan ikke installeres på bløde flader. Fliserne 
skal have en solid base for at kunne bære underlaget sikkert. På 
bløde flader kan fliserne bevæge sig og ligger hverken solidt eller 
sikkert.

Forberedende arbejde 
Underlagets overflade skal børstes solidt. Det skal være jævnt og 
frit for evt. andre forureninger, inden installation startes. Mindre 
ujævnheder skal justeres, dvs. med en flydende fyldemasse, inden 
installationen af fliserne påbegyndes. Uni Style skal opbevares tørt 
på det område, hvor de skal installeres, i cirka 1-2 dage, inden de 
lægges ud. Dette er for at sikre deres korrekte akklimatisering til de 
omgivende forhold. Pga. det mulige høje tryk af de stablede fliser 
på pallen skal fliserne tages ned fra pallen og lægges løst på gulvet 
dagen inden installation, så fliserne kan hvile. Den omgivende 
temperatur ved installationen bør være mellem 10 °C og 25 °C, 
og opbevaringen bør helst ske det sted, hvor fliserne skal instal-
leres. Installationen bør helst udføres på én dag for at få de samme 
forhold for lægning af fliserne hele tiden.
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I forbindelse med mærkningen af det installerede område med 
linjer (f.eks. til baner eller legeområder) skal der anvendes en 
passende maling til linjemarkering, og producentens anbefalinger 
i vejledningen bør følges. Inden installationen bør du kontrollere 
pakken for at sikre, at de korrekte mængder blev leveret. Reklama-
tioner om utilstrækkelige mængder bliver kun godkendt, hvis de 
pågældende produkter endnu ikke er blevet skåret eller installeret. 
 
 
 
 
 
 

Installation 
Efter overfladens rengøring og, om nødvendigt, når underlaget er 
blevet nivelleret, kan installation startes. For at gøre installationen 
nemmere kan linjerne laves med en kridtlinje eller startes ved en 
kantning. Læg Uni Style-fliser på en linje langs kantningen eller
den afmærkede linje. Fliserne lægges ved siden af hinanden uden 
et mellemrum. I tilfælde af kurver skal fliserne skæres med en skæ-
rer eller elektrisk sav i den ønskede form. Begynd at lægge fliserne 
i det kurvede område og få en lige linje for at lægge den næste 
fliserække direkte på den. Inden den næste række installeres, skal 
du sikre, at den installerede sektion ligger lige. Påbegynd den anden
fliserække med en halv flise for at sikre, at lægningen sker i 
T-forbindelse. Den tredje række foretages med en komplet flise 
igen, og derefter en halv flise og fortløbende i denne procedure. 
Forbind fliserne med de medfølgende konnektorer (se Figur 1). 
Både T-forbindelsen og forbindelsen med konnektorerne skal følge 
vejledningen strengt for at sikre en stabil fliseposition. Uni Style 
kan opdeles og skæres med en skærer eller en elektrisk sav i hvilken 
som helst form. Afhængigt af anvendelsen af det installerede 
område kan det være nødvendigt at mærke overfladen med linjer. 
Mål og klæb de nødvendige linjer, påfør med en malebørste eller 
malerulle og en velegnet maling til linjemærkning, fjern tapen og 
lad malingen tørre. Vær forsigtig og læs producentens anbefalinger
til det givne produkt.



UNI STYLE

Belægning 
Afhængigt af anvendelsen kan det anbefales at påføre et belæg-
ningsmateriale på overfladen af det installerede område. Der skal 
foretages en beslutning vedrørende en belægning i særlige tilfælde. 
Når det er nødvendigt, skal det passende belægningsmateriale 
påføres jævnt med en malerulle over den tørre og rene overflade. 
Man må ikke gå på området, før belægningen er hård.
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Vigtige oplysninger 
Vær opmærksom på producentens vejledninger og følg disse ved 
påføring af en maling til linjemærkning. Fliserne på kun installe-
res på et tørt og rent underlag. Området kan bruges direkte efter 
installation eller hærdningen af malingen til linjemærkningen. 
Løs lægning af fliserne på et solidt underlag i T-forbindelse og ved 
brug af de medfølgende konnektorer til forbindelse af fliserne er 
velegnet. Det er ikke nødvendigt med lim. Det er dermed muligt 
at afinstallere og stable eller opbevare fliserne samt installere dem 
igen nemt og hurtigt, når det er nødvendigt. Vær opmærksom, når 
de installeres igen, på forbindelsen med konnektorerne og lægning 
af fliserne i T-forbindelse. Hvis det installerede område er afmærket 
med linjer, anbefales det ved afinstallationen at stable fliserne på 
den måde, så linjerne kan installeres igen uden problemer. I tilfælde 
af reklamationer forårsaget af forkert leverede varer, defekte varer,
utilstrækkelige mængder eller andre eventuelle fejl, skal der øje-
blikkeligt foretages en reklamation, og installationen skal standses. 
Det er kun muligt at foretage en reklamation for leveret materiale 
med ubehandlede materialer og med erklæringen af bestillings-
nummeret eller produktionspartiets referencenummer. Dette 
nummer er trykt på en mærkat på flisens underside, se figur 2. 

Ansvarsfraskrivelse 
Disse anbefalinger til anvendelser og installation er baseret på vo-
res omfattende erfaring og den aktuelle teknologiske praksis. Vores 
ansvar i tilfælde af skader skal være begrænset til det omfang, som 
er defineret i vores generelle vilkår og betingelser (”General Terms 
and Conditions of Business”), uanset ovenstående anbefalinger 
eller evt. erklæringer, der foretages, eller rådgivning fra vores salgs-
repræsentanter eller tekniske personale. 

Figur 1: korrekt: lægning i T-forbindelse

Figur 2: produktionspartiets reference


