LÄGGNINGSANVISNING
LVT-GOLV

Megastrong

Expona Design

Megastrong Light

Expona Commercial

Expona Bevel Line

LVT-golv i plattor och plank med tillhörande stripes för mönsterläggning.

● FÖRBEREDELSE FÖR LÄGGNING
Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrade fläckar av färg, olja
eller dyl., liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med
tuschpennor och dyl. kan ge missfärgning. Observera att angivet RF-värde för material gäller för byggfukt och
inte fukttillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör i golv och
dyl. Med golvvärme får yttemperaturen inte överstiga 27°C. Den relativa fuktigheten i betonggolv får enligt
Hus AMA inte överstiga 85 %. Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar
40 % RF vid +20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår.
På ytor som kan utsättas för hög temperatur/starkt solljus, t.ex. i skyltfönster, skall CascoThan 2K från
limleverantören Casco användas eller motsvarande från annan limleverantör. Följ limleverantörens anvisningar
och notera speciellt arbetarskyddsföreskrifterna.
Vid mottagande av plattor kontrolleras att dessa är fria från skador. Vidare kontrolleras att plattorna har rätt
färgnummer och om så är nödvändigt att plattorna av samma färg är från samma produktionsserie(batch).
Plattorna ska tillsammans med limmet lagras i min. 18°C i minst 24 timmar före läggning. Undergolvet måste ha
en temperatur på minst 18°C och en rumstemperatur på 18-26°C i rummet är viktigt före, under och efter
läggning. Under samma period får inte temperaturvariationen vara mer än 2°C. Efter läggning ska temperaturen
bibehålls i minst 3 dagar. Limmet måste härda. Kantresning och krympning på grund av brist på acklimatisering är
inte grund för reklamation. Vid krympning har produkten varit för varm, vid kantresning har produkten varit för
kall, jämfört med rumstemperatur före, under och efter läggning. Relativ fuktighet skall vara 30-60 %. Paketen bör
inte staplas mer än 5st på höjd och bör ligga på ett plant underlag.
● LIMREKOMMENDATIONER
Följ respektive limleverantörs anvisningar och rekommendationer för limning av plastgolv.
● INSTALLATION PLATTOR
Börja arbetet med att hitta mittpunkten i rummet genom att rita ut
två mittlinjer från rummets väggar. Vid läggning av plattor läggs de
ut ifrån denna mittpunkt. Vid läggning av plank läggs de längs med
en av de utritade linjerna i parkettmönster med ca. 30cm
förskjutning mellan kortändorna. Välta golvet omgående, även efter
avslutad läggning.
● KONTROLL
Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från
limrester, vilka tas bort med fuktig trasa alternativt limtvätt.
Tänk på att täcka golvet på lämpligt sätt för att skydda det.
● BYGGSTÄD OCH SKÖTSELANVISNING
Skötselanvisning finns att ladda ner på www.polyflor.se.

Polyflor Nordic Sweden AB
Energigatan 9, SE-434 23 KUNGSBACKA
Telefon 0300-158 20 www.polyflor.se

