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LÄGGNINGSANVISNING
VIKTIGT!
FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48
TIMMAR FÖRE LÄGGNING.
Rumstemperaturen får ej understiga +18 °C (före och under läggningen. Relativ fuktighet 40-60 %.
Om läggning sker på golvytor större än 100 m2 och/eller vid en längd överstigande 10 m, samt vid
övergång från ett rum till ett annat och vid osymmetriska rum, krävs s.k. expansionsfogar.
1.

FÖRBEREDELSER

Alloc Home installeras som ett ”flytande golv”. Detta innebär att:
Golvet får inte ligga fast mot underlaget eller mot andra punkter.
Det måste alltid finnas et utrymme om 6-10 mm mot väggar, pelare eller andra fasta föremål.
Ta bort befintliga golvlister. Mät upp rummet vinkelrätt mot golvriktningen för att kontrollera att den sista
golvraden ej blir smalare än 5 cm. Om man vill kan även första golvraden sågas smalare.
För att lägga Alloc Home behövs en elektrisk sticksåg eller en fintandad handsåg og distanskilar.
ETT GOTT TIPS! Tag gärna kontakt med oss eller någon av våra återförsäljare för råd, om golvet ska
läggas i exceptionellt torra förhållanden.

2.

UNDERGOLV

Alloc Home kan läggas direkt ovanpå de flesta hårda golv, t.ex. spånskivor, plast- och linoleummattor
och betong. Mjuka underlag, som t.ex. heltäckningsmattor, måste tas bort. Underlaget ska vara torrt,
rent och plant (max ± 2 mm på 2 m).
På trägolv, om det är plant, läggs Alloc Home tvärs över de gamla golvbrädorna.
Vid läggning bör underlaget vara ordentligt torrt:
För trä och träbaserade material får den relativa fuktigheten ej överstiga 50 %
För betongbaserade material får fukthalten ej överstiga 2,0 CM % (max 85 % relativ fuktighet)
För gips och gipsbaserade material får fukthalten ej överstiga 0,5 CM %
Undergolvet ska vara noggrant rengjort.
Alla typer av betongunderlag, oavsett om det ligger en plast- eller linoleummatta ovanpå, eller om det
finns inbyggda fuktavvisare eller golvvärme, måste fuktisoleras.
Använd åldersbeständig plastfolie, minst 0,20 mm tjock, som läggs med 20 cm överlappning och tejpas i
skarvarna. Vik upp folien längs väggen och skär bort kanten när golvet är lagt.
Innan Alloc Home installeras ska ytterligare ett underläggsmaterial läggas som är lätt hoptryckbart och
med en max tjocklek på 2 mm (golvpapp, kork eller foam). Vänligen kontakta din återförsäljare om ett
annat underlagsmaterial önskas till Alloc Home.
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GOLVVÄRME

Innan Alloc Home läggs, ska först alltid en åldringsresistent plastfolie (PE-folie) min. 0,20 mm tjock,
läggas som skydd mot fukt.
Golvvärmen skall vara avslagen under läggningen och undergolvets temperatur ska vara mellan
15-25 °C. Golvets yttemperatur får ej överstiga 28 °C. Förekommer det både varma och kalla fält på
samma golvyta, skall dessa delas av med expansionslister.
Golvvärmesystemets effekt får ej överstiga:
Värmeslingor: 60 W/m2 (PE-folie installeras direkt under Alloc golvet).
Värmemattor: 60 W/m2 (PE-folie installeras direkt under värmemattorna).
Vattenburen värme: In- respektive utgående vattentemperatur skall regleras så att effekten ej
överstiger 60 W/m2. (PE-folie installeras direkt under Alloc golvet).
Reglering av temperaturen efter läggning, eller om golvvärmen varit avstängd under en tid:
1.
2.

Under den första veckan skall värmen vara låg, 16-20 °C.
Följande vecka kan värmen regleras enligt ovan.

Observera att lösa mattor kan påverka yttemperaturen i golvet så att denna överstiger det tillåtna
(se ovan).
4.

RENGÖRING OCH ANVÄNDNING

Rengör golvet regelbundet genom dammsugning eller torrmoppning. Golvet kan vid behov också
rengöras med en väl urvriden skurduk tillsammans med vatten och ett syntetiskt rengöringsmedel.
Undvik att använda för mycket vatten. Vattenspill skall torkas upp.
Möbler och andra tunga föremål bör förses med s.k. filttassar. Skyddsmatta bör användas under
kontorstolar med hjul av hårt material.
Den optimala relativa luftfuktigheten i ett rum är 40-60 % vid en rumstemperatur på 20 °C.
För ytterligare information, se HDU dokumentation.

OM GOLVBRÄDORNA SLÅS IHOP HORISONTELLT, LIGGANDE, KOMMER LÅSSYSTEMET ATT
FÖRDÄRVAS OCH GARANTIN KOMMER EJ ATT GÄLLA.

1. Spontsida

2. Notsida

3. Notens list

1.
Läs hela läggningsanvisningen innan du börjar. Kontrollera alltid att golvbrädorna inte
är skadade innan läggning påbörjas. Börja läggningen i ett hörn i rummet, placera
golvbrädan med notens list vänd ut mot rummet och lägg mot höger. Var noga med att
ha 6-10 mm avstånd mellan golvbrädans kortsida och väggen. Långsidans avstånd mot
väggen (6-10 mm) kan justeras senare, när tre rader har lagts. Tryck nästa golvbräda i
vinkel mot den första och lägg ned. Fortsätt på samma sätt med hela den första raden.
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2.
Lägg den sista golvbrädan med baksidan upp och med fjädersidan vänd mot väggen.
Kortsidan ska vara 6-10 mm från väggen. Markera var golvbrädan ska kapas.
Kapa golvbrädan, helst med hjälp av en sticksåg. Lägg den med baksidan upp på
sågunderlaget. Alternativt kan en fintandad handsåg användas, men sågningen ska då
ske från brädans ovansida.

3.
Börja nästa rad med avkapet från den sista. Golvbrädbiten måste vara minst 30 cm
lång. Om inte, börja istället den andra raden med en ny, som kapats på mitten. Se alltid
till att få minst 30 cm förskjutning mellan skarvarna.
Tryck golvbrädan i vinkel mot golvbrädan framför. Fortsätt att pressa golvbrädan framåt
och lägg samtidigt ned den mot golvet.

4.
Tryck nästa golvbrädas kortsida i en vinkel mot den första och lägg ned. Se till att
långsidan hamnar ovanpå den framförvarande golvbrädans list.

5.
Lyft golvbrädan (och även den tidigare lagda i samma rad) ca 30 mm och skjut
långsidan mot golvraden framför. Lägg ner den när golvbrädorna ligger helt intill
varandra.

6.
När tre rader lagts kan golvet avstånd till väggarna justeras. Skjut golvet på plats, kom
ihåg att lämna ett avstånd på 6-10 mm till väggarna.
Den första golvraden måste ibland anpassas till en sned vägg. Rita först av väggens
kontur på golvbrädorna. Glöm inte att lämna 6-10 mm avstånd till väggen.

7.
Dra ut golvet några cm och ta upp den första raden. För att ta upp golvbrädorna igen
lyfter du bara golvbrädan någon centimeter och slår över fogen.
Golvbrädan lossnar och kan dras ut.
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8.
De lösgjorda golvbrädorna kan lätt skjutas isär.
Böj aldrig sammanfogade golvbrädor bakåt eftersom de då kan skadas.
Mät och såga golvbrädorna till rätt bredd. Lämna 6-10 mm avstånd till väggen.

9.
Lägg tillbaka de tillkapade golvskivorna från vänster till höger. Pressa den första
golvbrädan mot kanten av den andra golvbrädraden, med notens list först.

10
Den sista raden skall vara mer än 5 cm bred. Mät bredden på den sista raden.
Kom ihåg 4-6 mm avstånd til vägg. Såga därefter av den biten (på längden) av
golvbrädan som är överflödig.
OBS! Det är den längsgående delen som har integrerad list som ska sågas av.
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