
 

 

FDV – Forvaltning – Drift – Vedlikehold 

COREtec Naturals – Megastone - Essentials  

 

Monter alltid  COREtec produkt etter leggeanvisng som medfølger produktet 

eller scan QR koden på embalsjen. COREtec er miljøvennlige gulv med en 

ekstrem slitestyrke. (Industriell klassifisering)  COREtec® er vårt premium 

vinylprodukt med spesialutviklet mellomsjikt for ekstra myk og behagelig 

gangkomfort.  Baksiden i fleksibel natur kork gir COREtec® gulvene en ekstra 

god lyddemping både i og mellom ulike rom. Enkel montering uten 

ekspansjons fuge på gulv inntil 400 m2. 100% vanntett og livstids garanti i 

private hjem.  

COREtec leveres i ulike design og forskjellige lengder samt i fliser og fiskeben.  

 

• Installasjon 
COREtec® er enkel å legge fordi den er utviklet for å gjøre det så enkelt som 

mulig for deg. 

Du kan installere gulvet umiddelbart når du har fått det hjem. Det trenger ikke 

tilpasse seg inneklimaet. 

Gulvet installeres direkte på nesten alle harde overflater – for eksempel et 

eksisterende tregulv eller flislagt gulv. Gulvet har en underside av kork som 

reduserer gang lyd og øker komforten. Dermed trenger du ikke å kjøpe eller 

installere ytterligere underlagsmateriale under gulvet. 

COREtec® kan installeres på overflater med ujevnheter opptil 5mm pr 3 meter 

lengde. Samtidig er gulvet stivt nok til å skjule mindre ujevnheter i underlaget. 



Slik at du ikke får et bølgeformet utseende i gulvet som med tradisjonelle 

vinylgulv. 

Det eneste du trenger å huske på er å bruke en 0,2 mm diffusjons-tett folie, om 

gulvet skal installeres på et betongunderlag (eller en annen overflate hvor det 

kan få fuktighet fra undergulvet). 

COREtec® kan installeres på opptil 400 m2 overflater. Så lenge du har 6 mm 

avstand til vegger og andre omkringliggende gjenstander, kan du også la et 

gulv løpe fritt mellom rom uten å dele gulvet. 

En detaljert bruksanvisning er inkludert i hver pakke. 

Om du har spørsmål, vennligst kontakt din forhandler eller oss i Scanfloor. 

 

• Rengjøring 

Etter montering bruk støvsuger og microfiber mopp for å fjerne all støv.  

Alltid støvsug før våtrengjøring for å fjerne løst smuss.  

Bruk alltid såpe med nøytral pH, som COREtec Daily Cleaner eller tilsvarende 

produkt ved våtrengjøring. 

Etter vask med såpe er det viktig å moppe golvet med kun vann for å fjerne alle 

såperester.  

 

• Beskyttelse 

Bruk alltid møbelknotter under tunge møbler for å unngå riper og hakk i 

overflata.  

Dørmatter anbefales brukt ved inngnagsdører for å samle opp fukt og skit. 

Bruk dørmatter uten latex og gummi på baksida for å unngå missfarging av 

gulvet. 

Regelmessig fjerning av støv og skit er viktig for å forhindre at partikler sliter på 

overflata til COREtec.  

Alltid støvsug før våtrengjøring.  

 



 

 

• Gulvvarme 

COREtec gulv kan instaleres på gulvvarme i hennhold til 

monteringsannvisningen på gulvet. Maks temperatur 30°C. Benytt fuktsperre 

(0,2mm difusjonstett folie) mellom gulvet og varmefolie eller mellom gulvet og 

betong ved innstøpte varmekabler. Dersom varmefolien ligg på 

underlagsmatter må desse være trykkfast med verdi på minimum 300 kpa.   

 

 

• Garantier  

Livstidsgaranti i private hjem. 

10 års garanti offentlige bygg. 

 

 

• Informasjon 

Ved spørsmål kontakt din forhandler. For mer informasjon se:  

www.coretec.no 

www.scanfloor.no 

post@scanfloor.no 
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