LÄGGNINGSANVISNING NORDIC FLOORING
WOOD OCH STONE, 2,5 mm
Uppdaterad: 2018-08. Aktuell läggningsanvisning finns på www.ehrenborgflooring.com

ALLMÄNT
Vid golvläggning skall rumstemperaturen vara mellan +18°C och
25°C och den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan
25 och 70 %. 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 golvvärme 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.

UNDERGOLV
Ehrenborg Nordic Flooring kan läggas på de flesta underlag som
skall vara rent, jämnt, tillräckligt torrt och hållfast, fritt från svikt
och rörelser, sprickfritt och plant i enlighet med aktuell utgåva av
HusAMA klass A (+/- 3mm per meter samt +/- 1,2mm per 25 cm).
För betongunderlag gäller max RF 85 % vid läggning och uppmätt
enligt gällande branschstandard. Damm och lösa partiklar skall
noggrant avlägsnas. Vidhäftningsförsämrande fläckar eller spill från
färg, olja eller liknande avlägsnas. Skarvar i spånskivor och liknande
undergolv kan synas igenom om inte läggningen av undergolvet
utförs noggrant och enligt leverantörens anvisningar. Ojämnheter
i betonggolv ska avjämnas. Avjämnings-/spackelmassan skall ha
tillräcklig hållfasthet för lokalens användningsområde.

MONTERING
Val av lim skall anpassas till förhållanden på plats. Plattorna kan
limmas med CascoProff, CascoProff Extra, UZIN KE 2000 S, ARDEX
AF 145 eller liknande golvlim. Kontrollera med aktuell limleverantör
och följ deras anvisningar och val av limspridare, limmängd 3-4
m2/l. Montera golvplattorna i våt- eller sen våtlimning. Säkerställ
god övervätning mellan underlaget och golvplattorna. Limma inte
mer än du hinner lägga under respektive lims öppen/monteringstid.
Plattorna monteras tätt mot varandra med ett lätt tryck. OBS,
plattorna skall inte pressas mot varandra. Plattorna vältas med min
45 kg vält i båda riktningarna omgående efter monteringen. Nylagt
golv skall inte våtstädas innan limmet har härdat.
Limfläckar avlägsnas omgående med ljummet vatten eller
limtvätt. Följ limtillverkarens anvisningar om lämpliga verktyg,

arbetstemperatur, luftfuktighet, öppentid m.m.
På ytor som utsätts för hög temperatur/starkt solljus (t.ex.
skyltfönster) eller där golvet kan utsättas för väta/fritt vatten
ovanifrån (t.ex. entréer) måste ett polyuretanlim (CascoThan 2 K
eller likvärdigt) användas. Följ leverantörens anvisningar och notera
speciellt arbetarskyddsföreskrifterna.

ÖVRIGT
Färglikhet mellan enskilda plattor kan endast garanteras för plattor
med samma tillverkningsnummer (se tillverkningsnummer på varje
förpackning). Kontrollera alltid att alla förpackningar har samma
tillverkningsnummer innan montering.
Trots att allt material noggrant kontrolleras före leverans kan
fel förekomma. Eventuella avvikelser (skadade eller felaktiga
golvplattor) skall omedelbart rapporteras till Ehrenborg och skall
inte läggas in utan måste sorteras ut före läggning. Föreligger några
tveksamheter innan monteringen rådgör alltid med oss. Eventuella
returer skall alltid godkännas av Ehrenborg så ta kontakt med oss
innan för rätt hantering.
Kontorsstolar som skall användas på Nordic Flooring måste vara
försedda med mjuka glidhjul typ W i överensstämmelse med DIN
68131. Notera även hållfasthetskravet på underlaget. Gummihjul,
gummitassar, tryckfärg från plast och liknande kan missfärga golvet
och ge bestående märken. Använd alltid filt/möbeltassar på alla
möbler för att minimera risken mot eventuella ytskador, repor och
liknande.
Av tillverkningstekniska skäl kan mönsterpassning ej garanteras.
Om designen på vald produkt har en mönsterriktning ska mönstret
monteras åt samma håll. Det åligger montören att säkerställa att
montering sker åt samma håll. Vid tveksamheter rådgör med oss.
Vi rekommenderar att lägga plattorna i samma riktning, enligt
E-märkningen/pilen på baksidan av plattan.
Skyddstäck de nymonterade golven om byggverksamhet skall
fortsätta. Undvik att tejpa skyddstäckningen direkt mot golvet.
Klistret på tejpen kan påverka golvet negativt och vissa klistertyper
är mycket svåra att avlägsna. Rådgör gärna med tejpleverantören
vid tveksamma fall.
Kontakta oss gärna för ytterligare information.
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