LÄGGNINGSRÅD UPOFLOOR QUARTZ
Mosaic, Mosaic Classic, Tema, Uni

Vid golvläggning skall rumstemperaturen vara minst
+ 18°C och den relativa luftfuktigheten max 75 %.
Golvmaterialet ska acklimatiseras i rummet minst 24 timmar innan monteringen. Rumstemperaturen ska behållas
minst 72 timmar efter montering. Undvik belastning av
golvet första dygnet efter montering. Om golvärme är installerad måste den vara avstängd under monteringen och limmets härdningstid (ca 1 vecka). Slå därefter på värmen och
öka temperaturen successivt. Golv och limfilm får utsättas
för max + 27ºC. Omgående i samband med leverans kontrollera att alla förpackningar har samma tillverkningsnummer. Blanda aldrig plattor med olika tillverkningsnummer
på en och samma yta.

UNDERGOLV

Quartzplattor kan läggas på fasta, hårda underlag som är
jämna, rena, torra och sprickfria. Damm och lösa partiklar
skall noggrant avlägsnas. Vidhäftningsförsämrande fläckar
eller spill från färg, olja eller liknande avlägsnas. Ojämnheter ska avjämnas, avjämnings-/spackelmassan skall
ha tillräcklig hållfasthet för lokalens användningsområde.
Gäller i synnerhet då golvet utsätts för hård punktbelastning av t.ex. länkhjul, pallvagnar, truckar och liknande. För
underlag upp till 90 % RF följ Golvbranschens limrekommendationer. Aktuella listor på respektive limleverantörs
rekommendationer vid olika relativ fuktighet i underlaget
finns lättillgängligt på www.golvbranschen.se
Allmänt gäller: Upp till RF 85 % använd traditionellt dispersionsbaserat golv & vägglim. Över RF 85 % upp till RF 90
% använd alkalistabilt dispersionsbaserat golv & vägglim.
Mätning av relativ fuktighet i undergolvet ska alltid utföras
av särskilt utbildad personal.

MONTERING

Quartzplattorna limmas med golv & vägglim av lämplig typ
beronde på underlagets relativa fuktighet, limmängd
3 - 4 m2/l. Montera plattorna i våt- eller sen våtlimning.
Säkerställ god övervätning mellan underlaget och golvplattorna. Plattorna monteras tätt mot varandra med ett
lätt tryck. OBS, plattorna skall inte pressas mot varandra.
Plattorna vältas med mattvält (min 45 kg) omgående efter
monteringen. Limfläckar avlägsnas omgående med ljummet vatten eller limtvätt. Följ limtillverkarens anvisningar
om lämpliga verktyg, arbetstemperatur, luftfuktighet, öppentid m.m.
Plattorna monteras lämpligast i förband. Det går även att
montera plattorna hörn mot hörn men på större ytor kräver
det ett planare underlag.

ÖVRIGT

Skyddstäck alltid det nymonterade golvet om pågående
byggerksamhet fortsätter. Undvik att tejpa skyddstäckningen direkt mot golvet. Klistret på tejpen kan påverka golvet
negativt och vissa klistertyper är mycket svåra att avlägsna.
Använd alltid tassar/golvskydd på möbler för att skydda
golvet mot ytskador, repor och liknande. Gummihjul, gummitassar och tryckfärg från plast kan ge bestående märken.
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