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DreamClick® gulv egner seg både til private hjem (helårsbolig) og næringsbygg.
Installasjonsveiledningen må nøye følges for å oppnå et perfekt resultat.
Gjelder disse kolleksjonene: Pure, Style, Live
Viser til relevante tekniske datablad for informasjon om produktet egner seg til bruk i private hjem eller 
næringsbygg.

TRANSPORT OG OPPBEVARING
Pakkene må transporteres og lagres liggende på et jevnt underlag. Ved stabling maks. 5 
pakker oppå hverandre. Det anbefales ikke å plassere pakkene stående med kortsiden 
ned, da dette kan forårsake skade på låssystemet. Det er viktig at gulvet oppbevares i 
en romtemperatur på 18–25 °C i minst 24 timer før installasjon. Spre pakkene utover for 
effektiv akklimatisering. Denne temperaturen bør opprettholdes under installasjonen 
og i minst 24 timer etter er installasjonen. Hvis gulvet skal installeres på gulvvarme eller 
gulvkjøling, må du sjekke tilleggskravene i punkt «gulvvarme og gulvkjøling».

DreamClick® gulv må oppbevares innendørs.

VERKTØY
Stanleykniv, sag eller kapputstyr, blyant, vinkel, målebånd og avstandsklosser (kiler).
Bormaskin for installasjon av gulvlister og profiler.

UNDERGULV
Grundig forberedelse av undergulvet er avgjørende for et godt resultat. Ruhet eller 
ujevnhet i undergulvet kan vises gjennom det nye gulvet, noe som kan føre til en 
skjemmende overflate og forårsake overdreven slitasje på opphøyninger, fordypninger 
på lave punkter og skade på låssystemet.

Fjern alle spor etter sparkel, maling, lim, olje og fett. Undergulvet må være rent, flatt, 
tørt og stabilt. Fjern gulvdekke i tekstil (f.eks. vegg-til-vegg-tepper, nålefilt). Fjern smuss 
(inkl. spiker, skruer osv.), og støvsug.

DreamClick® gulv kan installeres på de fleste harde undergulv slik betong, fliser samt 
treplater, forutsatt at undergulvet er jevnt, tørt og rent. DreamClick® gulv er ikke egnet 
til å installeres på myke underlag som tepper, myke vinylbelegg eller kork, med mindre 
undergulvet fungerer som underlag og oppfyller de nødvendige kravene. 

Selv om DreamClick® gulvet ikke er fuktsensitivt, må undergulvet kontrolleres for 
fuktproblemer. Ved fukt må undergulvet forsegles før montering. Fuktighet kan føre til 
mugg og sopp mellom undergulvet og gulvet. 

Avhengig av undergulvet ditt kan en fuktsperre være nødvendig. Dreamtec+-underlaget 
vårt med aluminiumtape fungerer som fuktsperre. Aluminiumsiden på underlaget skal 
vende opp. Gulvbordene må legges i motsatt retning av underlaget.

Se til at undergulvet er jevnt, med en høydeforskjell på maks. 3 mm pr. meter og 2 mm 
pr. 20 cm. Dersom det indikerte avviket overstiges, må undergulvet jevnes ut med egnet 
fyllmasse eller utjevningsmasse, og du må vurdere om du må bruke forsegler. Hvis du 
er usikker på undergulvets kvalitet eller egnethet for installasjon av DreamClick® gulvet, 
kan du kontakte forhandleren, som gjerne hjelper deg.

1. FORBEREDELSER

installasjonshåndbok
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Gulvvarme og gulvkjøling
Se de detaljerte anvisningene for gulvvarme og gulvkjøling i VEDLEGG A til dette 
dokumentet.

Forberedelser for undergulv av betong/avrettingsmasse
La nystøpt betong tørke godt. Undergulvets fuktinnhold må være mindre enn 75% 
relativ luftfuktighet ved minst 20 °C. Maks. 2% CM hvis du bruker sement, og 0,5% CM 
for anhydritt. 
Registrer og oppbevar alltid måleresultatene for fuktinnhold. Reparer eventuelle 
ujevnheter og skader i overflaten med et egnet reparasjonsmiddel, og kontroller om du 
trenger å bruke primer eller en tetningsmasse. Støvsug deretter undergulvet for å fjerne 
alt smuss.

Forberedelser for undergulv av fliser
Sjekk at det ikke er fuktproblemer i undergulvet. Skjøtene på DreamClick®-
gulvet må aldri være på linje med de underliggende flisfugene. Det er ikke nødvendig å 
fylle fugene i et undergulv bestående av keramiske fliser så lenge fugene ikke er bredere 
enn 6 mm. Når du installerer DreamClick® gulv på et flisundergulv, bruk et BerryAlloc 
klikkvinyl-underlag til utjevning av overflaten.

Forberedelser for undergulv av tre
Kontroller gulvet for skadedyrsangrep. Sørg for at undergulvet er jevnt, og fest eventuelle 
løse bord. Tregulv skal alltid ha tilgang til luft og være ventilert.

UNDERLAG
Vi anbefaler å bruke BerryAlloc klikkvinyl-underlag (Dreamtec+) for å dempe rom- og 
trinnlyd. Andre underlag kan brukes hvis de har en tykkelse på maks. 1,5 mm og en 
trykkfasthet på min. 400 kPa. Vi garanterer verken akustiske eller isolerende egenskaper 
til underlag fra tredjeparter.
Installer underlaget med aluminiumsiden vendt opp. Når du bruker underlaget som 
fuktsperre, må du tette skjøtene med aluminiumtape.

2

DreamClick® gulv egner seg ikke til utendørsbruk, på verandaer eller i vinterhager. Påse 
at innetemperaturen alltid holdes over 5 °C og ideelt sett er mellom 18 og 25 °C. Unngå 
langvarig eksponering for direkte sollys (uten glass- eller vindusbarriere). Hvis du sørger 
for tilstrekkelig ekspansjonsavstand og temperaturen holdes innenfor grenseverdiene, 
kan DreamClick® gulv legges foran store vinduer. Alle typer gulv er utsatt for misfarging 
når de eksponeres for direkte sollys over lengre tid. Beskytt gulvet ved å bruke gardiner 
og persienner. 

Bland gulvbord fra forskjellige pakker for å minimere nyanseforskjeller. Dette vil gjøre at 
gulvet ser mer naturlig ut.

DreamClick® gulv kan ikke brukes i rom med gulvsluk.

Flisversjon: Bruk samme batch-nummer for hele gulvflaten.
Flis- og plankversjon: Oppbevar alltid batch-nummeret (trykt på pakken) sammen med 
fakturaen.

2. FORHOLDSREGLER

installasjonshåndbok
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Kontroller gulvbordene for synlige skader og defekter under optimale lysforhold, både før og under installasjonen. 
Gulvbord med skader må ikke brukes.
DreamClick® gulvet må installeres «flytende». Det vil si at gulvet må kunne bevege seg i alle retninger, med 
tilstrekkelig avstand til vegger eller andre faste punkter. Gulvet må ikke skrus, spikres eller punktlimes til undergulvet 
eller faste konstruksjoner.
Installasjonen av gulvet må være den siste oppgaven som skal utføres på arbeidsplassen. Faste installasjoner som 
f.eks. kjøkkeninnredning og kjøkkenøy, garderobeskap, peis og veggseksjoner må ikke settes oppå gulvet fordi 
dette begrenser gulvets evne å bevege seg.

Mål rommet nøyaktig for å oppnå en balansert installasjon. Ved å gjøre dette vil du kunne fastslå om den første 
raden må kuttes i bredde. Den første og siste raden må ikke være mindre enn 5 cm brede. 

Dersom den første raden ikke trenger å kappes i bredden, vil det uansett være nødvendig å fjerne klikkelementene 
på den siden som er vendt mot veggen.
Det er viktig at det er en ekspansjonsavstand på min. 8 mm rundt hele gulvflaten, samt f.eks. rundt søyler/rør og 
til dørterskler. Ekspansjonsavstanden økes med 1 mm pr. ekstra meter når det installerte gulvet overstiger 8 m i 
lengde/bredde (hvis f.eks. rommet måler 10 x 10 m, bør ekspansjonsavstanden være 10 mm rundt omkretsen). NB: 
Ekspansjonsavstanden kan maksimalt være 12 mm.

3. INSTALLASJON

Den maksimale størrelsen på installasjonsarealet er avhengig av romtemperaturen.
- 5–25 °C (automatisk klimakontroll): 30 x 30 m
- 5–40 °C (normal): 15 x 15 m
- 5–70 °C (ekstrem): 5 x 5 m
En ekspansjonsprofil må brukes hvis gulvflaten er større enn romtemperaturen tillater. Det 
er vanligvis ikke nødvendig å bruke en ekspansjonsprofil i døråpninger/overgang mellom 
rom når romtemperaturen er lik (kontrollert inneklima), med mindre et av rommene bruker 
gulvvarme eller gulvkjøling. Forsikre deg om at gulvet hele tiden er flytende.

I offentlig miljø anbefaler vi å bruke BerryAlloc-profiler i metall.
Ikke bruk hammer til å koble bord sammen.
Kapp bordene med en Stanleykniv, med dekorsiden opp.

installasjonshåndbok



4

DreamClick 

3

4

8 mm

8 mm

8mm

8mm

≥30 cm
1

≥30 cm2

without profile

1 2

≥ 8 mm

≥ 8 mm

≥ 30 cm

≥ 30 cm

≥30 cm

First click
short side,
then long side
of your plank

≥ 8 mm ≥ 8 mm

1 ≥20 cm
2

≥20 cm
3

4

First click
short side,
then long side
of your tile

4

DreamClick 

Sørg alltid for at endeskjøtene forskyves minst 30 cm eller tre klikkelementer når du starter på neste rad. Bruk det 
avkappede stykket fra forrige rad som første del i neste rad, forutsatt at det avkappede stykket er minst 30 cm. For at 
det avkappede stykket skal kunne passe inn med klikkelementene på den foregående raden, må du kanskje kappe 
til det avkappede stykket.

Sørg alltid for at endeskjøtene forskyves minst 20 cm eller to klikkelementer når du starter på neste rad. Bruk det 
avkappede stykket fra forrige rad som første del i neste rad, forutsatt at det avkappede stykket er minst 20 cm. For at 
det avkappede stykket skal kunne passe inn med klikkelementene på den foregående raden, må du kanskje kappe 
til det avkappede stykket. 
Hvis dimensjonen til rommet krever deler som er kortere enn 20 cm for å fullføre gulvet, skal disse delene limes 
sammen i låssystemet. Et trinnvist mønster (forskjøvet) er sterkere enn et stablet (rett) mønster. Derfor anbefaler vi 
å bruke et trinnvist mønster på smale områder. Stablet mønster kan brukes ved bredder på over 1,8 m.

DreamClick® gulvet kan installeres i en rekke ulike mønstre.

PLANKVERSJON

FLISVERSJON 

installasjonshåndbok

stablet mønstertrinnvist mønster 

Gulvbordene må aldri limes til undergulvet, da dette hindrer muligheten for ekspansjon av det flytende gulvet, selv 
når det installeres foran store vinduer.
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Gulvbordene må aldri limes til undergulvet, da dette 
hindrer muligheten for ekspansjon av det flytende 
gulvet, selv når det installeres foran store vinduer. 
Klikkelementene i den nye raden må posisjoneres 
nøyaktig midt mellom to klikkelementer i forrige 
rad. Fra og med den andre raden må kortsiden alltid 
forbindes før langsiden.

For å installere siste rad legges et løst gulvbord 
nøyaktig oppå det sist lagte bordet. Plasser et annet 
gulvbord opp-ned vendt mot veggen, og marker 
radens bredde på det underliggende bordets 
overflate. Kapp til det markerte gulvbordet, og 
legg det på plass. Denne metoden gjentas for hvert 
gulvbord til den siste raden er ferdig.

Dersom du må sage i en dørkarm, plasseres et 
gulvbord opp-ned vendt mot karmen for korrekt 
høyde og som sageunderlag. Sag til karmen, og 
skyv deretter gulvbordet inn under karmen. Forsikre 
deg om at dørlisten ikke trykker mot gulvet.

Bruk BerryAlloc-tilbehør for å oppnå et perfekt resultat.
For at gulvet skal kunne trekke seg sammen og ekspandere, fraråder vi å feste tilbehør på 
gulvbordene. Fest aldri gulvlister til selve gulvet. Glipen mellom gulvflaten og gulvlister/
profiler må ikke fylles med fugemasse/silikon. Skjøter til faste bygningselementer 
(dørkarmer, rør osv.) må aldri fylles helt med elastiske fyllmasse. Bruk i stedet 
endeprofiler til å skjule ekspansjonsskjøter. Profiler, dørstoppere og lignende må ikke 
skrus gjennom gulvet og ned i undergulvet.

4. AVSLUTNING

installasjonshåndbok
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Garantien er kun gyldig når installasjonsveiledningen er nøye fulgt. Mer informasjon finner du i produktenes 
garantidokument på nettstedet vårt (www.berryalloc.com).

Dette dokumentet inneholder de generelle installasjonsanvisningene, som er basert på den nyeste tilgjengelige 
informasjonen. For å oppnå best mulig resultat og sikre at garantien er gyldig, må du følge veiledningen nøye.

Dette dokumentet erstatter alle tidligere versjoner og gjelder inntil annet opplyses. Denne informasjonen 
representerer den tekniske kunnskapen da dokumentet ble produsert/publisert, og kan endres, kompletteres, 
eller erstattes når som helst. Versjonen som skal følges, er den som er gyldig på installasjonstidspunktet. Sjekk 
www.berryalloc.com for oppdateringer. 

6. GARANTIINFORMASJON OG -VILKÅR

7. JURIDISK INFORMASJON

Gulvbord med skader kan enkelt skiftes ut. Vi anbefaler å ta vare på noen gulvbord til eventuelle fremtidige 
reparasjoner. Se veiledningen vår om utskifting av gulvbord. 
Detaljerte vedlikeholdsveiledninger finnes i VEDLEGG B.

5. VEDLIKEHOLD

installasjonshåndbok
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BerryAlloc LVT-gulv kan installeres på undergulv med varme og/eller kjøling, men det må tas noen viktige 
forholdsregler for å beskytte gulvbordene og utnytte varmesystemet best mulig. Både vannbårne og elektriske 
systemer er kompatible med BerryAlloc LVT-gulv, som en del av undergulvskonstruksjonen. 

De generelle installasjonsanvisningene gjelder også når BerryAlloc LVT-gulv installeres på undergulv med varme. 
I tillegg til de generelle anvisningene gir vi følgende anbefalinger for gulv med gulvvarme:

1. Forberedelser

1.1 Maks. effekt

Hvis varmesystemet er elektrisk, må effekten til varmeelementene ikke overstige 60 W/m². 
Multipliser antallet m² på overflaten med 60 for å finne maks. tillatt effekt på varmeelementene. 
Eksempel: 26 m² x 60 W/m² = 1560 W => Velg et varmesystem med 1500 W maks. effekt.

1.2 Gulvets termiske motstand 

Maks. tillatt overflatetemperatur på BerryAlloc LVT-gulv er 27 °C. Ved bruk av vannbåren gulvvarme må 
leverandøren av varmesystemet beregne hva makstemperaturen på inngående og utgående vann må være for 
at overflatetemperaturen skal holde seg under 27 °C. Vi anbefaler også å bruke en infrarød sensor for konstant 
måling av overflatetemperaturen. Vær oppmerksom på at løse tepper og matter kan lagre varme. Ideelt sett skal 
det være minst 3 cm avstand mellom møbler og gulvet. 

Hvis bare deler av gulvet har gulvvarme, og gulvet fortsetter på områder uten varme, må disse områdene 
alltid skilles med ekspansjonsprofiler. Dette fordi områdene med og uten varme ekspanderer ulikt på grunn av 
forskjeller i overflatetemperaturen.

1.3 Underlag og fuktsperre

Du må alltid installere en fuktsperre (aldringsbestandig polyetylenfolie) for å forebygge kondensskade på 
gulvbordene. Fuktsperren kan være integrert i underlaget eller legges separat. Vi anbefaler å bruke et underlag 
med lav isolasjonsevne: BerryAlloc Dreamtec+-underlag er vårt beste underlag til gulv med gulvvarme og har 
integrert fuktsperre. Andre underlag kan brukes hvis de har en tykkelse på maks. 1,5 mm og en trykkfasthet på 
min. 400 kPa. Ikke bruk ytterligere underlag under produkter med integrert underlag. For disse produktene er det 
nødvendig med fuktsperre.

1.4 Vannbåren varme

For at du skal oppnå en jevn varmedistribusjon i gulvflaten, må avstanden mellom varmeelementene ikke være 
større enn 30 cm. Dybden på elementene bestemmes av den som installerer gulvvarmen (> 4 cm). Ved bruk av 
sporplater skal det anvendes harde trykkfordelingsplater (f.eks. gulvgips eller fibergipsplate, tykkelse min. 10 mm).

1.5 Termisk motstand

Den termiske motstanden til et gulv som skal legges på gulvvarme, må ikke være høyere enn 0,15 m² K/W. Ellers 
vil ikke varmen kunne overføres til gulvets overflate.

1.6 Kombinasjon av gulvvarme og gulvkjøling

Systemer som kombinerer både varme og kjøling, krever spesielle forholdsregler. Hvis temperaturen på 
kjølevannet kommer under det såkalte duggpunktet, dannes det kondens, som kan føre til muggdannelse.
Beskytt BerryAlloc LVT-gulvet og sørg for at garantien ikke gjøres ugyldig, ved å passe på følgende:
• Vanntemperaturen må aldri være lavere enn 18 °C.
• Forskjellen mellom gulv- og omgivelsestemperaturen må være maks. 5 °C.
• Kjølesystemet må være utstyrt med et automatisk kondenskontrollsystem, som regulerer temperaturen på det 
inngående vannet.

Spør leverandøren av varme-/kjølesystemet om det er kompatibelt med LVT-gulv, og om leverandøren kan 
oppfylle alle kravene før installering.

VEDLEGG A – GULVVARME OG GULVKJØLING

Versjon: 02/06/2022



DreamClick 

1.7 Forberedelse av undergulv

Undergulvet må være tilstrekkelig tørt før gulvet installeres. Den relative fuktigheten skal være maks. 1,8% 
CM for sementbundne gulv og maks. 0,3% CM for anhydrittbundet avrettingsmasse. Når det gjelder nylagt 
avrettingsmasse, må du følge retningslinjene til installatøren med hensyn til tørketider og oppstart. Det skal 
foreligge en varmeprotokoll, og den kan fås på forespørsel til installatøren. Sørg for skikkelig gjennomlufting av 
rommet for å fjerne fuktigheten. Kontroller at undergulvet er tørt før du begynner å legge BerryAlloc LVT-gulv.

2. Under installasjon.

2.1 Temperaturbetingelser

Når du skal legge BerryAlloc LVT-gulv, må romtemperaturen være minimum 18 °C og maksimum 25 °C. Hvis 
temperaturen ikke er 18 °C, må gulvvarmen slås på til halv effekt (50%) til romtemperaturen når 18 °C. Når 
temperaturen er 18 °C, kan du slå gulvvarmen helt av.
Gulvbordene må akklimatiseres i minst 48 timer før installasjon. 

2.2 Installasjon

Installer en fuktsperre i tråd med anvisningene ovenfor.
Legg gulvbordene (flytende med ekspansjonsavstand) i tråd med installasjonsveiledningen som medfølger eller 
er beskrevet på pakken. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig på www.berryalloc.com

3. Etter installasjon

Når installasjonen er ferdig, eller hvis varmesystemet har vært slått av en lenger periode, må du ta følgende 
forholdsregler:
• Den første uken må du sette varmesystemet på lav varme, 18–22 °C.
• Den påfølgende uken kan temperaturen økes gradvis.
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VEDLEGG B – VEDLIKEHOLD

1. BESKYTTELSE

DØRMATTER
For å holde gulvet i god stand er det viktig å legge dørmatter uten gummiert bakside 
ved alle inngangene. Dette reduserer mengden smuss og grus som kommer inn på 
gulvet. Slike slipende partikler kan skade gulvet og forårsake riper. Ikke bruk matter 
med gummiert underside fordi langvarig kontakt med gummi kan gi permanent 
misfarging. Legg aldri dørmatter på et vått gulv.

MYKE HJUL
Kontorstoler og andre møbler/utstyr med hjul må ha myke gummifrie hjul. Bruk en 
gulvbeskytter under kontorstoler.

FILTKNOTTER
Bruk filtknotter på møbler og gjenstander for å unngå permanent skade på gulvet, 
f.eks. på stolbein, møbelbein, trimutstyr osv.

2. RENGJØRING

FØRSTE RENGJØRING
Fjern først alt smuss og støv fra gulvet med en kost eller støvsuger. Vask deretter 
med vann og et pH-nøytralt rengjøringsmiddel, minst to ganger og helt til vannet 
forblir rent. Vi anbefaler på det sterkeste BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner. Alle 
andre rengjøringsprodukter kan inneholde stoffer som skader gulvets overflate. 
Spesialbehandling etter installasjon er ikke nødvendig, takket være belegget på 
gulvets topplag.

ANVISNING FOR JEVNLIG RENGJØRING
Bruk støvsuger eller våtmopp. Ved behov kan du bruke en blanding av rent vann 
og et mildt, pH-nøytralt rengjøringsmiddel (BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner). Ikke 
la det komme mye vann på gulvet, og ikke la det ligge igjen vann. Vask grundig, 
og tørk opp vannrester.

NB: Hvis vannet ikke tørkes opp grundig og får trekke inn over litt tid, er det mulig 
at mørke bord kan få hvite flekker. Disse flekkene forsvinner i løpet av 24 timer. 
Gulvet kan bli glattere når det er vått. 
Flekker, merker, og søl bør tørkes bort så raskt som mulig. Bruk aldri voks eller 
lakk. Bruk aldri vedlikeholdsprodukter som inneholder voks eller olje. Bruk aldri 
dampvasker.

Versjon: 02/06/2022
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BERRYALLOC VEDLIKEHOLDSPRODUKTER
Cleaner
Et aktivt spesialrengjøringsmiddel som brukes på nye gulv umiddelbart etter installasjon og for jevnlig rengjøring 
av gulv med fabrikkherdet polyuretanfinish samt for vinyl behandlet med PU Protect. Utmerkede smussbindende 
egenskaper, og fjerner selv fett. Skader ikke gulvoverflaten, gjør ikke at det dannes en grå hinne på gulvet, og 
etterlater ikke rester. 

PU Protect
Matt polish for den første beskyttelsen av nylagte, grundig rengjorte og påfølgende rutinerengjøring. Når det 
tørker, dannes det en sklisikker, matt finish. Ideelt til boliger.

GENERELLE VEDLIKEHOLDSPRODUKTER
• Må være pH-nøytralt
 Sure produkter: Kan reagere med gulvet og forårsake misfarging eller ubehagelig lukt
 Basiske produkter: Kan forårsake misfarging
• Ingen blekemidler eller klorerte sammensetninger: Kan forårsake misfarging
• Ingen aceton: Kan skade det beskyttende sjiktet
• Alkoholbaserte rengjøringsmidler: Kan brukes hvis de oppfyller kravene ovenfor

FLEKKFJERNING

1. Vask med en fuktig gulvklut. Bruk BerryAlloc rengjøringsmiddel i vannet.
2. Ikke la det ligge vann på gulvet (bare fukt det).
3. La produktet trekke inn i gulvet i minimum 10 og maksimum 15 minutter.
4. Skrubb med en kost i to forskjellige retninger.
5. Tørk til slutt gulvflaten med en oppvridd våt klut til vannet er rent.

Tips: Ved spesielt vanskelige flekker kan du bruke Graffiti Wipes (våtserviett). La flekkene tørke helt. Bruk deretter 
serviettene til å rengjøre overflaten. Når flekkene er borte, vasker du gulvet med vann for å unngå fettete rester på 
overflaten. Pass på at du ikke lar det ligge igjen vann på gulvet.


