
 

 
Undirbúningur gólfsins: 

* Gólfið á að vera slétt, þurrt og laust við fitu og ryk. 

* Fylla þarf í sprungur í gólfi. 

* Athugið hvort flota þurfi gólfið! 

* Lesið vandlega leiðbeiningar framleiðanda korkflísanna! 

* Athugið blæbrigði og mynstur korkflísanna áður en lagt er. 

 

Berið límið á með pensli, spaða eða svamprúllu (jafnt og þunnt) bæði á gólfflötinn og bakhlið 

korkflísanna og látið þorna. Ef gólfið hefur verið slípað, verður að grunna það og láta síðan 

þorna vel.  

Athugið að korkur er náttúrulegt efni og eru blæbrigði eðlileg. 

Það ber að hafa í huga við lögnina svo gólfið verði sem fallegast. 

 

Biðtími límsins er um 15 til 60 mín. eða eftir ídrægni og hita gólfsins. 

Vinnslutími: Um 3 klst. á korkflísum  

Áríðandi: Miðað er við 20° hita og 65% raka. Biðtíminn getur breyst ef forsendur eru aðrar. 

 

Hreinsun: Notið þynni (Bison Stain Remover) 

Geymsla: U.þ.b. 24 mánuðir við stofuhita. Þó minna eftir opnun 

Efnisþörf: U.þ.b. 450 g./m2  4,5 L duga á 9-12m2 

 

Líming: Berið fyrst lím á bakhlið plötunnar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

með pensli, spaða eða svamp límrúllu og síðan á gólfflötinn (þunnt og jafnt). Þegar límið  er 

orðið gegnsætt (glært – venjulega eftir 15-30 mín.) þá má leggja flísarnar varlega á gólfið og 

þær hamraðar niður með gúmmíhamri og að lokum valtað yfir með 50 kg. valtara (einnig má 

"ganga" korkflísarnar niður).  

Ef hitalögn er í gólfi, vinsamlega hafið samband við sölumenn  

Þ. Þorgrímsson & Co varðandi líminguna. 
 

Frábær styrkur, límir samstundis, alhliða lím sem límir plast (Abet Laminati). Tré, spónaplötur, 

gúmmí, 

Svampgúmmíleður, kork, linoleumgólfdúk og svipuð efni við sjálf sig og tré, steypu og málm. 

Hentar ekki á frauðplast 

 

Hættulegt við innöndun, ertir augu, öndunarfæri og húð, gufur geta valdið syfju og svima. 

Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni. Geymist þar sem börn 

ná ekki til, haldið frá hita- og neistagjöfum – Reykingar bannaðar, ef efnið er neitt innbyrðis 

leitið þá strax læknis og hafið umbúðirnar meðferðis. Notist eingöngu á vel loftræstum stað 

Inniheldur Toluene 

 

 

Geymið þar sem börn ná ekki til. 

Fargið afgöngum hjá Sorpu. 
 

Sími: 512-3360-Símbréf: 512-3361-Tölvupóstfang: thco@thco.is - Heimasíða: www.korkur.is 
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