Forventninger til tæppebelægninger

Juni 2013

Denne folder er tænkt som en hjælp for dig, der skal have
tæppebelægning på dine gulvflader. I folderen gennemgår vi
de ønsker og krav du skal overveje i forhold til dit kommende
gulv, og som vi i Gulvbranchen erfaringsmæssigt ved er vigtige for et tilfredsstillende resultat.
Der findes i dag et meget stort udvalg af tæpper, som kan
opfylde forskellige funktionskrav. Før du vælger dit tæppe, er
det derfor vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvilke ønsker
og krav du har til det færdige gulv. Herefter kan du se på
de tekniske specifikationer som leverandøren oplyser på det
pågældende tæppe.

Folderen er opbygget af tre hovedafsnit:
- vigtige forhold inden tæppet lægges,
- vurdering af det færdige resultat efter tæppet er
lagt og afslutningsvis
- anvisninger om korrekt rengøring og vedligehold

Tæpper har en række særligt gode egenskaber
22

22

22

L yd og akustik: tæpper på gulvfladen reducerer og absorberer støj, hvorved rummets samlede lydbillede forbedres.
Dette gælder både for tale, lyd fra gang på gulvet og trinlyd,
der transmitteres til naborum eller underliggende etager.
Komfort: Tæpper er bløde og behagelige at gå på. De giver
en naturlig varme og du vil opleve øget termisk komfort
med tæpper.
Tæpper mindsker risikoen for fald, da man står godt fast på
et tæppe. Tæpper virker dermed som en ekstra tryghed og
er, at betragte som værende skridsikre.
Design: Tæpper giver dig frihed til at vælge individuelt
og skabe et tæppedesign ud fra egne idéer. Der er ingen
manualer eller designlinjer, der begrænser de kreative
udfoldelser. Alt er tilladt – og alt er muligt. Uanset om det
handler om få kvadratmeter eller mange tusinde.
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Inden du vælger tæppe
Når du skal træffe beslutning om tæppevalg er det vigtigt, at du
overvejer i hvilket område tæppet skal anvendes. Heri indgår
en konkret vurdering af tæppets egenskaber og i forbindelse
med det endelige valg af tæppebelægning, bør du tænke på
følgende:
22 type, farve og mønster
22 brugsområde og trafikbelastning
22 brugsegenskaber; slitage, kontorstole med hjul, trapper
m.m.
22 akustiske forhold; særlige lydkrav til rummet
22 myndighedskrav til brandmæssige egenskaber
22 vedligehold og rengøring

CE-mærkning
Alle tæpper der produceres og markedsføres i EU skal være CEmærkede. Det er producenten eller forhandleren, der markedsfører produktet, som er ansvarlig for mærkningen. CE-mærket
skal fremgå af emballagen.
CE-mærkningen er din sikkerhed for, at tæppet er:
22 brandmæssigt klassificeret
22 testet for indhold og emission af sundhedsskadelige stoffer
22 klassificeret med hensyn til skridsikkerhed
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Krav til gulventreprenør og udførelsessted
Der skal være afsat tid til, at tæppe og evt. lim kan akklimatiseres. Materialerne skal derfor anbringes i rummet mindst et
døgn før udlægning og tilskæring. Inden lægningen skal der
foretages modtagekontrol, som bl.a. omfatter tjek af eventuelle transportskader, synlige fejl og korrekt farve, mønster samt
bagsidetype.

Det er ikke altid muligt at opnå fuldstændig farvelighed selvom
der er tale om en belægning fra samme produktionsserie.
Eventuelle farveforskelle kan forekomme når flere baner mødes
i tæppesamlingerne. På gulvflader, der kræver montering af
flere tæppebaner bør rullerne som udgangspunkt lægges i den
rækkefølge, de er produceret.

Vær opmærksom på temperatur- og fugtighedskrav til undergulvet og rummet. Disse forhold skal afstemmes mellem parterne inden arbejdet påbegyndes.

En vurdering af eventuelle farveforskelle i tæppebelægningen
skal foretages efter et helhedsindtryk af den pågældende gulvflade i et møbleret rum. Et rum slutter normalt ved døren.

Vær ligeledes opmærksom på særlige krav til undergulvets
planhed, når der er valgt tæpper med kort luvhøjde eller fladvævede tæpper.

Rengøring og vedligehold

Det er samtidig vigtigt, at undergulvet er egnet til den valgte
tæppeløsning.

"Beskyt din investering!" kunne være overskriften på dette
afsnit. Det er med tæpper som alle andre gulvtyper, at korrekt
rengøring og vedligehold er helt afgørende for gulvets levetid
og udseende.

Vær opmærksom på leverandørens anvisninger for montering.
I forbindelse med arbejdets udførelse og afslutning bør der
sikres behørig afdækning af fladerne, eksempelvis hvis andre
håndværkere skal have adgang i rummet.
Læs mere om lægningskrav på: www.gulvfakta.dk

Det anbefales, at der bliver udarbejdet en rengøringsplan for
hermed at sikre, at der bliver anvendt det rigtige materiel og
rengøringsmidler for det valgte tæppe.
Ved valg af rengøringsudstyr, er det vigtigt at kende tæppets
materialer og i nogle tilfælde også materialerne i underlaget.
Desuden er det vigtigt at få klarlagt, hvilke formål rengøringen
har i henseende til kriterier, som fx hygiejne, udseende og
holdbarhed.

Når tæppet er lagt
Der bør foretages en kontrol af, om udfaldskravene er overholdt.
Kontrollen indeholder blandt andet en visuel bedømmelse af
gulvet, som skal udføres stående med lyset i ryggen og i en
afstand af ca. 1,6 meter over gulvet og i en vinkel på 45 grader.

Tæppeleverandøren udarbejder normalt rengøringsvejledninger
og pletfjerningsnøgler for deres tæpper.

Læs mere:
Du finder endnu mere detaljeret information om Gulvbranchens tekniske anvisninger på www.gulvfakta.dk
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