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Definisjoner 

 Monteringsområde 

Monteringsområdet er hele volumet av hallen. Det vil si at retningslinjene som blir forespeilet i 

FDV'en ikke bare gjelder gulvflaten, men også aktivitet som måtte foregå i takhøyde.  

 Trafikk under montering   

Alle områder hvor det legges sportsgulv er å regne som ren sone. Alle prosessene under 

montering er følsomme for vekt, utskifting av luft, temperatursvingninger, vann og støv. Det 

skal ikke være aktivitet som innebærer vann eller støv i monteringsområdet. 

Vanligvis skal det ikke være noen andre enn våre montører på arbeidsplassen. Men det kan 

gjøres unntak i noen tilfeller. 

 Persontrafikk 

Vanligvis er herdetiden 1 dag ved 18 grader Celsius på gulv. For noen prosesser kan det ta 1 

uke. Ikke gå på gulvet før dette er avklart på forhånd. 

Altid spør vår arbeidsleder på stedet: 

- Om lov. 

- Varsle om hva som skal gjøres og hvor lenge arbeidet skal pågå.  

- Vi fra om det innebærer støv, vann, lagring av varer  eller endring på temperatur på området 

som det skal monteres. 

 Skotøy og klær skal oppfylle disse kravene: 

 Sko: 

- Innesko med hvit såle som ikke sverter. Disse skal kun benyttes inne i monteringsområdet. 

- Utesko settes utenfor moteringsområdet 

 Tøy:   

- Rent tøy som ikke er fult av støv, vann. 

 Farer 

Personer som er senitive for isonater skal ikke ferdes i monteringsområdet. De som ferdes i 

området skal testes for toleranse mot isonater. 
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 Områdene som trafikkeres skal tildekkes 

- Dekk til hele området som skal brukes fra inngangspunkt og til og med arbeidsområde. 

- Første lag skal være plast, og det skal legges et lag papp over det igjen.  

- Tildekningspapp/plast med voks SKAL IKKE BRUKES. 

 Søppel/rot 

Det skal ikke være aktiviteter som innebærer vann eller støv i monteringsområdet. 

Det skal ikke ligge igjen noe som helst av søppel/vann/støv i monteringsområdet.  

Området som brukes skal ryddes hver dag.  

 Tyngre rullendelast opp til 500-1500Nm  

Se FDV for maksimumbelastning for gjeldende produkt. 

Vanligvis er herdetiden 1 uke ved 18 grader Celsius på gulv. Men for noen prosesser kan det ta 

4 uker.  

 Anbefalt tildekkning i område som skal trafikkeres: 

- Dekk til hele området som skal brukes fra inngangspunkt til og med arbeidsområde. 

- Første lag skal være plast. 

- Andre lag skal  bestå av 1 eller 2 lag finerplater som er misnt 12 mm. tykke. Om det skal 

være ett eller to lag, kommer an på tyngden det trafikkerte området skal belastes med.  

- Tildekknigs papp/plast med voks SKAL IKKE BRUKES. 
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 Spesielt for flateelastik konstruksjoner: 

 Vektgrenser uten tildekning: 

Rullende vekt: max 150 kg pr hjul 

Totalvekt pr m2: max  500 kg 

 Totalvekt med tildekning  

For kjøring med lift: max 2200 kg 

 Spesielt for blandingselastisk konstruksjoner: 

Tyngre stående punktbelastning over tid kan skape varige søkk på gulvet. Dvs feks små hjul på 

tribune, tungt lastet traller etc. 

 Vektgrenser uten tildekning: 

Rullende vekt: max 150 kg pr hjul 

Totalvekt pr m2: max  500 kg 

 Totalvekt med tildekning  

For kjøring med lift: max 2400 kg 

 Altid spør vår arbeidsleder på stedet 

- Om lov. 

- Varsle om hva som skal gjøres og hvor lenge arbeidet skal pågå.  

- Si ifra om trafikken vil medføre støv, vann, lagring av varer eller endring av temperatur i 

monteringsområdet. 

 Skotøy og klær  

 Sko: 

- Innesko med hvit såle som ikke sverter. Disse skal kun benyttes inne i monteringsområdet. 

- Utesko settes utenfor monteringsområdet 

 Tøy: 

- Rent tøy som ikke er fult av støv og/eller vann. 

 Farer 

Personer som er senitive for isonater skal ikke ferdes i monteringsområdet. De som ferdes i 

området skal testes for toleranse mot isonater. 
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 Områdene som trafikkeres skal tildekkes 

- Dekk til hele området som skal brukes fra inngangspunkt  til og med arbeidsområde. 

- Trelags tildekkning: Første lag plast, andre lag papp og tredje lag 12mm finerplater.  

- Tildekningspapp/plast med voks SKAL IKKE BRUKES. 

 Søppel/rot 

Det skal ikke være aktivitet som innebærer vann eller støv i monteringsområdet. 

Det skal ikke ligge igjen noe som helst av søppel/vann/støv.  

Området som brukes skal ryddes hver dag.  
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 Trafikk etter overlevering   

Dette gjelder etter at produktet er overlevert. En full belastning av gulvet etter FDVs 

beskrivelser kan gjøres etter 1 mnd etter overlevering av produktet. Forbeholdt at gulvet 

holder konstant 18 grader.  

Hvis det skal utføres arbeider på gulvene anbefales det å ta forbeholdene som er i «Trafikk 

under montering» 

 Utførelse av aktiviteter med kun persontrafikk 

Se FDV for belastningsgrenser 

 Anbefalt skotøy og klær 

 Sko: 

- Innesko med hvit såle som ikke sverter.  

- Utesko settes utenfor monteringsområdet 

 Tøy: 

- Rent tøy som ikke er fult av støv, vann. 

 Skarpe kanter: 

- Unngå skarpe kanter på stoler, bord osv. 

- Runde rør-stollbein uten plastknotter vil kunne borre hull.  Grunnen er at du får en høy  

punktbelasting over et lite område. God rutine er å sette på plastknotter på de stolene som 

mangler dette. 

- Dansegallaer med tynne høye hæler vil gi samme effekt som rør stolbein. 

 Lukt: 

- I mange noen tilfeller vil man utsette gulvet for fisk, evt andre gjennstander som kan lukte i 

ettertid. Feks fisk og sjømat kan lukte og være til sjenanse i ettertid. I slike tilfeller anbefales 

det å dekke til de utsatte områdene.  

 Områdene som trafikkeres bør tildekkes: 

I mange tilfeller er det lurt å dekke til selv om dekket tåler belastningen. Overveiene grunner 

kan være et enklere og rimligere renhold i etter kant av ett arrangement.  

Utsatte områder kan være inngangspartier og demonstrasjons områder.  

 Lett trafikk : 

- Tildekk området som er utsatt. Her finnes det tildekkningsgulvbelegg. Enten i form av plast 

eller teppe. 
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 Tung trafikk: 

- Tildekk hele området som skal brukes fra inngangspunkt til og med arbeidsområde. 

- Tre lags tildekning: Første lag plast, andre lag papp og tredje lag 12 mm. finerplater.  

- Tildekningspapp/plast med voks SKAL IKKE BRUKES 
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 Tyngre rullende last opp til 500-1500Nm 

Se FDV for maksimum belastningsgrenser for gjeldende produkter. 

 Spesielt for flateelastik konstruksjoner: 

 Vektgrenser uten tildekning: 

Rullende vekt: max 150 kg pr hjul 

Totalvekt pr m2: max  500 kg 

 Totalvekt med tildekning  

For kjøring med lift: max 2200 kg 

 Spesielt for blandingselastisk konstruksjoner: 

Tyngre stående punktbelastning over tid kan skape varige søkk på gulvet. Dvs feks små hjul på 

tribune, tungt lastet traller etc. 

 Vektgrenser uten tildekning: 

Rullende vekt: max 150 kg pr hjul 

Totalvekt pr m2: max  500 kg 

 Totalvekt med tildekning  

For kjøring med lift: max 2400 kg 

 Anbefaling bruk av skotøy og klær  

 Sko: 

- Innesko med hvit såle som ikke sverter.  

- Utesko settes utenfor monteringsområdet 

 Tøy: 

- Rent tøy som ikke er fult av støv, vann. 

 Områdene som trafikkeres skal tildekkes: 

- Tildekk hele området som skal brukes fra inngangspunkt til og med arbeidsområde. 

- Tre lags tildekning: Første lag plast, andre lag papp og tredje lag 12 mm. finerplater.  

-
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