
Rocko® SPC Gulv
Montage og Vedligehold

Tak fordi du har valgt Rocko SPC Gulv fra 
Horneman.

Læs vejledningen grundigt inden lægning.

Rigtig god fornøjelse med dit nye gulv.
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Rocko vandtæt fodpanel

Rocko fodpanel (2400x8x8) er modstandsdygtige over for fugt og stød og 
er farve-/ og mønsterdesignet som Rocko Gulv decors. Monteres med 
clips eller lim. Det er ikke nødvendigt med yderligere afslutning/
tilbehør. Fodpanelet kan skæres i  vinkel.

Rocko PUR 1.0 akustisk underlag 

Holdbart akustisk underlag med en tykkelse på 1 mm beregnet til 
flydende gulve, inklusive Rocko gulve med meget høje ydelsesparametre 
(statisk belastning CS>530 kPa; dynamisk belastning DL> 3.000.000 
cyklusser; termisk modstand 0,01 m²K / W). Pakket i 10x1m ruller.

Slagklods

Slagklods 168/90x70x20, der muliggør nøjagtig og jævn installation af 
Rocko SPC Gulv.

Rocko rengøringsmiddel

Aktiv SPC gulvrengørings-/ og plejemiddel, der fjerner snavs og fedtede 
aflejringer. Det beskadiger ikke overfladen og efterlader ikke en grå film 
på overfladen.
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ANBEFALET TILBEHØR
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 Værktøj til montage:

• Hobbykniv

• Vinkel, målebånd, blyant

• Kiler

• Slagklods

• Gummihammer

• Kost eller støvsuger

• Filt eller nylonpuder

• Valgfrit: stiksav, bordsav, kap/-geringssav, 
rundsav, kopbor
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INSTALLATION AF ROCKO GULV

SPILD Bestil 10% mere gulv til at tage højde for evt. spild.

KRAV TIL AKKLIMATISERING 48 timer.

INSTALLATION PÅ TRAPPER/
LODRETTE FLADER Ingen garanti.

INSTALLATION OVER EKSISTERENDE 
KERAMISK FLISEGULV Spartling af flisefuger påkrævet - følg krav til undergulvets planhed.

FULDLIMNING Ingen garanti.

EKSPANSIONSKRAV 10mm luft omkring søjler, til vægge og mod tunge 
faste elementer samt på arealer på over 400 m2. 

KRAV TIL INDENDØRS FORHOLD 15oC - 30oC.

DEFINITION OF ‘VANDTÆT’
Rocko's strukturelle integritet vil ikke forringes selv 
ved kontakt med fugt/vand.



Vurdering af arbejdsstedet

Inden installationen skal husejeren eller installatøren sikre sig, at forholdene på arbejdsstedet (inkl. undergulv / 
underlag, omgivelsestemperatur og relativ fugtighed)ikke påvirker gulvet negativt. Producenten er ikke ansvarlig 
for skader forbundet med forkert installation eller dårlige betingelser.

Før Installationen

Installation af Rocko-Gulv til boligformål kræver normalt ikke akklimatisering, hvis produktet opbevares 
korrekt. Har produktet før installationen været udsat for ekstremt varme eller kolde temperaturer, skal produktet 
akklimatiseres til stuetemperatur i installationsrummet ved en temperatur i rummet  mellem 15oC - 30oC.

Produktet skal opbevares vandret i tørt område under kontrollerede miljøforhold - f.eks. garager / 
udendørs  terrasser er ikke acceptable til opbevaring af gulve).

�

Fugt

Test alle undergulve af beton for fugtindhold og dokumenter resultaterne. Visuel kontrol er ikke pålidelig. Fugt 
skal stadig kontrolleres, selvom Rocko er vandtæt, for at beskytte omgivelserne. 

Udfør tests på steder omkring udvendige døråbninger; tæt på vægge, der indeholder VVS; nær fundamenter.

Temperaturforhold 
15°C - 30°C

Akklimatisering 
48 timer
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Generelle krav til undergulvet

• Skal være plant dvs. max. 2 mm målt med retteskinne/retholt vaterpas på 1m. Områder med lunker 
eller andre ujævnheder må ikke forefindes.

• Skal være rent; ingen byggeaffald, jord, mudder eller andre genstande på eller klæbet til gulvet; om 
nødvendigt skrabes, fejes eller pudses dette væk inden installationen, så der ikke forefindes fremspring 
af snavs eller metaller på overfladen.

• Skal være fri for fugtrelaterede forhold, der kan beskadige det installerede gulv.

• Skal være strukturelt sund og stabil uden nedbøjning ol.

�

Godkendte undergulve

Beton, krydsfiner, MDF, spånplader, fliser, f.eks.(keramiske, Terazzo, sten. 

Ikke-godkendte undergulve

Tæpper/tæppefliser, flydende gulve (alle typer), polstrede vinylgulve (vinyl), laminat, kork, gummi, 
underlag med CS<530 kPa, DL<3.000.000 cyklusser; maks. 1mm tykkelse.

Fjern gulve, som ovenfor anført, og fjern gamle klæbemidler, inden du installerer Rocko Gulv.

Beton

• Forhøjninger/fremspring kan fjernes ved slibning; fordybninger/lunker kan fyldes med spartel godkendt til 
brug ved gulvinstallation.

• Hærdetid er minimum 90 dage - gælder for nylagte betonflader).
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Træ (krydsfiner, MDF, spånplader, massiv hårdttræ, parket) 

• Eksisterende gulve skal være fastgjort til undergulvet/underkonstruktionen.

• Udfør fugtighedstest med en pålidelig fugtighedsmåler flere steder.

• Hvis den målte fugtighed overstiger 14%, afmærkes områderne og problemet 
afhjælpes, inden Rocko installeres.

Fliser, Terazzo, sten

• Den eksisterende belægning skal være fastgjort til det bærende undergulv.

• Udfyld fugerne på keramiske fliser, Terazzo, sten og lignende gulve med cementbaseret spartel// 
flydespartel.

GULVVARME 

• Dette gulv kan installeres over betongulv med indstøbt gulvvarme.

• Elektriske og vandbårne systemer er acceptable.

• Indstøbte systemer (strålevarme) skal være min. 13mm under gulvet.

• Gulvoverfladetemperaturen må aldrig overstige 27oCC.

• Varmesystemet skal være i drift min. 2 uger forud for gulvinstallationen, for at kalibrere 
temperaturindstillinger.

• Rocko må ikke lægges direkte ovenpå strålevarmemåtter -(eks. elektriske).

�  
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INSTALLATION 

1. Inden installationen påbegyndes, måles længden og bredden af rummet. Korrekt planlagt placering af 
plankerne forhindrer at have meget korte planker i rækken og smalle bredder ved væggene. Husk at holde 
mindste længde på 400 mm.

2. Mål rummets længde. Del det med plankernes længde. Hvis tallet er mindre end 400 mm, skal du skære din 
første planke i overensstemmelse hermed, for at undgå at have planker, der er mindre end 400 mm i den 
modsatte ende af rummet.

�
3. Beregn bredden på den sidste række - mål rummets bredde og divider den med bredden på planken. Hvis

antallet er mindre end halvdelen af plankens bredde, skal du tilpasse første og sidste række for at undgå 
for smalle planker som afslutning.

�
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5,02m - 0,02m mellemrum = 5m
(rumlængde - plankelængde = antal hele planker) 

5m - 1.21m = 4 planker 
(plankelængde x antal hele planker = A) 

1.21m x 4 = 4.84m  
(rumlængde - A = B) 

5m - 4.84m = 0.16m ->B  
hvis B < 40 cm kortes længden af den første planke 

3,02m - 0,02m mellemrum = 3m
(rumbredde - plankebredde = antal hele planker) 

3m - 0.192m = 15 planker 
(plankebredde x antal hele planker = A) 

0.192m x 15 = 2.88m  
(rumbredde - A = B) 

3m - 2.88m = 0.12m -> B  
hvis B < 8.0cm kortes bredden på den første planke



4. Indstil afstandskilen til min. mellemrum "luft"på 10 mm til bevægelse og produktudvidelse. Fjern ikke kilerne
før installationen er afsluttet. Ekspansionsmellemrum skal være dækket af fodpaneler ol.

�  

5. Start installationen ved at placere støtteplanker ved væggen -(husk luftmellemrum.  Placer en støtteplanke for
hver endesamling i første række. Støtteplanker fjernes senere i installationen. 

�  
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6. Start i venstre hjørne -(fer mod væggen)- og fortsæt installationen af første række. Når du starter din første
    række, lås de to første planker på plads ved at folde det andet stykke ned, og tryk derefter ned på toppen af
    plankerne på de korte endesamlinger ved hjælp af slagklods og en hammer.

�

7. For at skære endeplanken i første række skal du blot markere den korrekte længde på planken. Placer vinkel
     ved afmærkning og rids med kniven langs vinkelkanten; knæk herefter planken langs skærelinjen og skær herefter
    planken fri af underlaget på bagsiden.

�
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�

Du kan bruge overskydende stykker til at starte næste række, hvis stykket er mindst 40cm lang. 

�

8. Ved installation af række 2 skal plankens langkant først lægges; dernæst skubbes planken, således de korte ender
     mødes og lad planken "falde på plads". For at "låse" samlingen mellem plankeenderne bruges slagklods og
    hammer. Fortsæt med at lægge planker, indtil rækken er færdig.
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Afskåret stykke 
> 40cm



9. Fjern herefter støtteplankerne og skub forsigtigt de 2 første samlede række planker op mod væggen. Husk at
     montere kiler for afstand mod væggen.

�

Fortsæt installationen, hvor endesamlinger forskydes mindst 40cm. Husk afstand på min. 10mm mod væg. 
Forskydning af endesamlinger kan gentages efter samme mønster eller være mere tilfældig. 

�
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11. Dæk afstand til væg med eks. Rocko fodpanel, som installeres i slutningen af projektet.

�

�
12. Fug mellemrummet ud til væg ved potentielt våde områder - omkring køleskabe, badekar osv. - med 

højkvalitets vandtæt antimug sanitetssilicone fugemasse.

13. Husk, at brug af overgangsprofiler er påkrævet, når du installerer Rocko i et rum eller område større end 
20x20 meter i enhver retning, så gulvet adskilles i sektioner, der ikke er længere end 20x20 meter pr. sektion.

14. Gem og beskyt eventuelle rester af planker. De kan bruges, hvis du på et tidspunkt har brug for at udskifte en 
planke.
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Disassembly 
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PLEJE OG VEDLIGEHOLD

RENGØRING EFTER MONTERING 

Rocko Gulv kan bruges straks efter installationen. Fjern eventuelle løse gulvrester og snavs med en kost eller 
støvsuger. Støvsugeren skal være udstyret med bløde hjul og et børste mundstykke for at undgå at ridse gulvet. 
Vask derefter gulvet. Brug et passende mildt rengøringsmiddel fortyndet i lunkent vand til at rengøre gulvet. Skift 
vand, indtil vandet er klart, og gulvet er fri for snavs og støv.

DAGLIG PLEJE OG RENGØRING

Snavs skal fjernes med en kost eller en støvsuger med et børstemundstykke. Gulvet skal vaskes regelmæssigt 
med et vinyl rengøringsmiddel f.eks. Rocko rengørings - og plejemiddel, fortyndet i lunkent vand i henhold til 
producentens instruktioner. Vask gulvet med en fugtig, ikke for blød moppe -(helst lavet af mikrofiber. Brug 
ikke ståluld eller nylonsvampe, da det kan beskadige gulvoverfladen.

Brug kun Rocko pleje--og rengøringsmidler eller tilsvarende produkter, da andre aggressive rengøringsmidler kan 
beskadige overfladen. 

Brug ikke rengøringsmidler baseret på sæbe, voks eller afspændingsmiddel, da de kan sætte sig fast på overfladen 
og efterlade grimme striber, der er svære at fjerne. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller blegemidler, da de 
kan ridse eller sløve gulvets overflade.

Rocko Gulv kan rengøres med en damprenser. Gulvet må ikke komme i direkte kontakt med vanddamp - sørg for, 
at damprenseren er udstyret med et passende tekstildæksel med ikke for bløde børster. Dækslet sikrer en 
ensartet fordeling af vanddamp og temperatur. Brug ikke damprenseren på et sted i lang tid.

BESKYTTELSE MOD MØBLER 

Møbelben skal sikres med filt beskyttelsespuder, og hjulstole skal være udstyret med bløde hjul. Det er forbudt at 
skubbe tunge møbler og genstande over gulvet.

BESKYTTELSE AF GULVET 

Dørmåtter skal placeres ved hoveddøren for at forhindre, at der kommer snavs og sand ind og dermed mindske 
risikoen for at beskadige gulvet.
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Horneman er en ny afdeling i DLH A/S, der forkuserer 
på salg og udvikling af interiør-produkter til byggeriet
samt et stort sortiment af terrassebrædder i komposit.

Horneman introducerer indledningsvist
et fuldt sortiment af:

- Massive bordplader og hylder i standardmål
- Massive bordplader og hylder i specialmål
- Egeplanker - til hylder og plankeborde
- Multibøg - til bl.a. dekorative hylder
- Melamin-hylder
- Hobbyplader i handy formater
- Hvidmalede lister
- Komposit terrassebrædder
- Træbeton
- SPC Gulv
- Kebony Facade og Terrasse

Vi arbejder hele tiden målrettet på at komme med 
nye, bæredygtige, miljørigtige samt certificerede 
produkter til byggeriet.

Besøg dlh.com for mere information
DLH A/S  - Orionvej 5, 8700 Horsens   Kundeservice tlf. 43 500 800

Nyhed!
Smukke, langtidsholdbare og 
miljøvenlige træprodukter




