
L-Floor
Sådan installeres gulvet
Du kan få gulvet i 1 eller i 2 dele.
Dvs. lim og placer hele gulvet på en gang, eller lim og placer 
gulvet ad 2 omgange og saml gulvet inde i bilen.

1. Rengøring
Rengør undersiden af L-Floor gulvet 
og bilens gulv med den medfølgende 
primer.
Lad det tørre inden du begynder at 
lime. En dåse rækker til 2-3 gulve. 

Husk god ventilation og personlige 
værnemidler.

2. Lim  OBS: læs punkt 3 før start

Læg en lægte under L-Floor og 
markér på lægten, hvor L-Floor 
alu profilerne er. Placer lægten i 
bilen og læg lim i 2 trekantform-
ede striber på bilens gulv for hver 
alu profil.

Hvis limstriben er ”på en gulvtop”, 
skal den være ca. 1-1,5 cm høj. Lim 
nede i ”gulvets bund” skal hæves 
op til samme niveau.

Du skal bruge 4x600 ml. Simson 
ISR 70-05 lim pr. løbende meter 
gulv, for at det opfylder testkrav-
ene.

Alle test er udført med Simson ISR 70-05 
Andre produkter kan derfor ikke godtages.

Helt gulv
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Hvorfor vælge AutoProducts
I mere end 20 år har vi brændt for at øge handicappedes og ældres 
selvstændighed i både Danmark og resten af verden.

AutoProducts har et komplet udvalg af løsninger til køretøjskonverte-
ringer – herunder M1- og M2-busser, ambulancer, mandskabskabiner 
og meget mere. Vores vigtigste fokus er at kombinere sikkerhed, flek-
sibilitet og samtidig være usædvanligt brugervenlig.

Vi bygger ikke kun vores forretning på vores enorme knowhow, men vi 
er også et stolt medlem af Auto Solution-koncernen, der er markeds-
leder inden for området.

Passionen og engagementet i at muliggøre og øge uafhængigheden 
flyder gennem hele virksomheden og organisationen – så vi har den 
erfaring, du kan stole på!

Troværdig
Vidste du, at alle produkter, du køber, håndteres i overensstemmelse 
med ISO 9001: 2015-standarder?

Et kvalitetsstyringssystem (QMS) handler om kvalitet og forbedring 
af hele organisationen – hver proces og hvert produkt. Hele vores 
AutoProducts-team arbejder altid på at optimere, udvikle og sikre en 
”hands-on” og dygtig QMS. Vores effektive QMS er din garanti for, at 
vores produkt ikke kun opfylder dine forventninger, men også vores 
underforståede krav. Din kundetilfredshed er afgørende for AutoPro-
ducts!

Vi stræber altid efter at tilbyde den højeste sikkerhed, hvorfor alle 
vores produkter testes i henhold til de højeste europæiske standarder. 
Flere af vores tests er faktisk blevet kørt med en højere vægtbelast-
ning for at bevise vores produkters holdbarhed og kvalitet.

Derfor er du altid sikker med AutoProducts!
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5. Bolte & sikkerhedsbeslag
Skru sikkerhedsbeslagene fra os fast med 8 mm unbrakobolte i gulv-
skinnerne, - så langt bagud som muligt. Kig under bilen og mål ud, så 
vangerne så vidt muligt ikke rammes, når der bores. Kan boltene ikke 
placeres helt tilbage i bilen, er det en god ide at undersænke boltene. 
Spray til sidst beslagene med tectyl for at beskytte mod rust.

3. Afstandsklodser
Fordel de små afstandsklodser på 
de højeste punkter på bilens gulv, 
hvor profilerne senere vil blive placeret.
Dette er for at sikre, at limen er 
minimum 3 mm tyk. 

OBS: Du har kun ca. 20 minutter fra du 
starter med at lime, til at gulvet 
skal være lagt, alt afhængig af 
temperatur og luftfugtighed.

4. Gulvet
Placer gulvet i bilen med truck/løftearm. Det er lettest at gøre, 
hvis man er 2 personer.
Vip L-floor på skrå, så den højeste side vender mod skydedøren.
På denne måde styres gulvet nemmest ind i køretøjet.

Tip: Hvis du er forsigtig kan 
du starte med at arbejde 
i bilen med det samme, 
men vent 1 - 2 dage 
med at anbringe stole.

Gulv i 2 dele
Hvis du har et gulv i 2 dele følges trin 1-6, 
men lim en side ad gangen. 
Start med at lime siden længst væk fra 
skydedøren og placer gulvet tæt på bil-
ens sidevæg. Gentag i modsatte side.

Tip: Vær opmærksom på, at gulvet bliver 
placeret ud for hinanden.

Kom lim på de 2 profilers limspor. Placer 
krydsfineren og skub de 2 dele sammen. 

Tip: Brug evt. et koben til at skubbe gulvet 
sammen med. Husk en træklods mellem bilen 
og kobenet, så bilen ikke ødelægges.

Monter endeskinnen med de vedlagte 
skruer.

6. Linoleum
L-Floor kan leveres med linoleum monteret mellem hjulkasserne. 
Når gulvet er monteret skæres de yderste baner linoleum til og fast-
gøres med det påmonterede dobbeltklæbende tape, så man kan få 
det helt ud til kanten.


