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Tillykke med jeres nye gulvfolie
Vi håber, at I bliver tilfredse med den

På baggrund af vores mange års erfaring har vi samlet vores bedste råd til at få det optimale ud af din nye gulvfolie, og 
bevare glæden ved en folie i højeste kvalitet. 

Det kan sagtens lade sig gøre at montere små folieløsninger selv, men ved større løsninger er vores klare anbefaling, at 
man gør brug af en af vores professionelle montører, som dækker hele landet. 

Sådan monterer du din gulvfolie

Vi anbefaler, at du følger denne anvisning, for ikke at beskadige overfladen, når gulvfolien monteres. 

For at montere folien skal du bruge:

1. Rensevæske. 

2. Klude.

3. Plastikskraber.

Montering af gulvfolien: 

1.  Inden du går i gang med monteringen, skal du sikre dig, at monteringsoverfladen 
er min. +4°C. 

2. Brug en støvsuger til at fjerne alt støv, snavs, sand m.m. fra gulvet. 

3.  Rens gulvet godt og grundigt med rensevæsken, så du sikrer dig, at gulvet er 
 helt rent. 

4. Tør gulvet efter med en ren og tør klud, så gulvarealet er helt tørt. 

5. Træk papiret bag på folien af, og montér folien på den ønskede placering. 

6.  Brug plastikskraberen til at skrabe omhyggeligt fra midten og ud til siderne af 
folien, så eventuelle luftbobler og folder i folien bliver udlignet. 

7. Efterskrab HELE motivet, så du er sikker på, at folien hæfter til gulvet overalt. 

Du skal være opmærksom på følgende ved montering: 

• Foliekanter eller foliehjørner må ikke placeres i fuger, da folien ikke kan hæfte i fugerne. 

• Hvis gulvet skal voksbehandles, må dette først foregå 8 timer efter monteringen. 

• Der må IKKE være overlap ved flerbanede folieløsninger, så sørg i stedet for, at banerne støder op mod hinanden. 

Sådan afmonterer du din gulvfolie

Vi anbefaler, at du følger denne anvisning, for ikke at beskadige overfladen, når gulvfolien afmonteres.

Afmontering af gulvfolien: 

1.  Fjern gulvfolien ved at løfte et af hjørnerne, og træk folien af i små træk i en 180° vinkel, så du får så meget lim 

af som muligt. 

Når gulvfolien er afmonteret

• Ved voksbehandlede gulve kan det være nødvendigt at efterbehandle gulvet.  

•  Gulvfolien kan i nogle tilfælde skade malede, lakerede eller behandlede overflader, da der er en risiko for, at  

malingen/lak følger med ved afmontering. 

Monteringskit
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Hvordan passer du bedst på din nye gulvfolie? 

Gulvfoliens holdbarhed afhænger i høj grad af, hvilket miljø den bliver monteret i.  
Hvis I passer godt på jeres folieprint, kan det holde i mange år, og faktisk giver vi hos EXAKT helt op til 12 måneders garanti 
på en folieløsning.
 
Dog gør vi opmærksom på, at vinduesfolier, vægfolier og gulvfolier ikke er pillesikre, så vi kan ikke yde garanti, hvis børn 
eller barnlige sjæle har pillet folien af.  

Kan jeg genbruge min gulvfolie?  

Det er desværre ikke muligt at klæbe folieløsningen op et nyt sted, når den allerede har været monteret, så det er derfor 
en rigtig god idé at være helt sikker på placeringen, inden den monteres. 

Det er dog muligt at få flytbar gulvfolie, så i tilfælde af, at I ønsker en flytbar løsning, er I velkomne til at kontakte EXAKT 
på tlf. 98 19 35 33 eller mail exakt@exakt.dk. 

Rigtig god fornøjelse med jeres nye gulvfolie.


