
 

Slik legger du Fibertrone tekstilfliser   
 
FORBEREDELSER  
 
Oppbevaring 
Om du ikke skal legge dine tekstilfliser umiddelbart etter levering, må du passe på at kartongene 
ligger på en jevn flate og at de oppbevares i romtemperatur. Høy luftfuktighet bør unngås.  
 
Underliggende golv  
Gulvflisene skal kun legges på en helt ren flate. Underliggende gulv skal være tørt, rent og fettfritt og 
ha en stabil og jevn flate. Rester av tidligere gulvbelegg må fjernes. Det underliggende gulvets 
temperatur skal være mellom 10°C og 25°C og bør ikke være fuktig.  
 
Gulvvarme 
Om det underliggende gulvet har gulvvarme så skal den slås av 24 timer før montering. 48 timer etter 
legging kan varmen skrus på igjen. De første dagene på svak varme som suksessivt økes med +5°C til 
gulvet har ønsket temperatur.  

 
INSTALLASJON  
Alle tekstilfliser er laget slik at de kan legges hver for seg. Det kreves ikke permanent lim for å 
montere flisene, men for et offentlig miljø anbefaler vi at det brukes et lim som ”slipper”. Det vil si 
den typen lim som ikke blir hardt når det tørker.  
 
For privat bruk eller offentlig miljø med mindre trafikk, er det nok å feste de første flisene i leggingen 
med dobbelsidig teppetape, mens de øvrige flisene kan ligge løst.  
Når man legger fliser i offentlig miljø og store åpne flater eller dekorative mønstre, blir det estetisk 
mest tiltalende om man begynner ved hovedinngangen til rommet/lokalet. En hel plate legges 
sentrert fremfor døråpningen. Legg neste plate inntil den første, men lengre inn i rommet og fortsatt 
så mot midten av rommet, parallelt med hovedveggen. Dette  midtpunktet vil da utgjøre det sentrale 
punktet for en trinnvis installasjon av flisene. 
 
Når man installerer fliser for privat bruk eller for mindre avgrensede flater, begynner man enklest å 
legge i ett av rommets hjørner.  
 
Luggretning 
På baksiden av hver flis er det en pil. Den indikerer luggretningen. Ved hjelp av den kan man få frem 

ulike effekter av gulvets utseende. Nedenfor ser du noen forslag på hvordan noen varianter kan se ut:  

- En retning 

Flisene installeres i samme retning for å lage et felles uttrykk for gulvet.  

 



- Sjakkmønster 

Annenhver flis med pilene rett fram og annenhver pil i 90° vinkel. 

 

- Teglsteinseffekt 

Hver flis er forflyttet sideveis med en halv lengde slik at 4 hjørner aldri møtes.  

 

- Ashlar 

Hver flis er flyttet horisontalt med en halv lengde slik at fire hjørner aldri møtes.  

 

 

Å skjære tekstilfliser 

Når man avslutter leggingen i et rom må man i de aller fleste tilfeller skjære til flisene for at de skal 

passe mot veggen. Flisene skjæres med en teppekniv og de skal alltid skjæres fra flisens bakside.  

Legg flis B på flis A med flis B’s bakside opp. Bruk gjerne en ekstra flis C som ”måleflis”.  

 



Legg flis C mot veggen, over flis B. 

 

Tegn opp på flis B der du skal skjære. Legg så den ferdigskårede flis B mellom flis A og veggen.  

 


