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LÄGGNINGSANVISNING 
POLYFLOR ESD-GOLV 

Palettone SD Finesse SD Ohmega EC 

● FÖRBEREDELSE FÖR LÄGGNING 

Underlaget ska vara rent, torrt och jämt 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.  

Vid mottagande av rullar kontrolleras att dessa är fria från skador. Vidare kontrolleras att rullarna har rätt 
färgnummer och om så är nödvändigt att rullarna av samma färg är från samma produktionsserie. Rullarna ska 
lagras stående, och ska tillsammans med limmet lagras i ca 18°C i minst 24 timmar före läggning. Denna 
temperatur bör man också ha under läggning samt 24 timmar efter att läggningen är slutförd. Våderna rullas ut 
med användningssidan uppåt och bör ligga i minst 3 timmar för att anpassa sig. 

● LIMREKOMMENDATIONER 

Mattan limmas med ett ledande golvlim. Följ limleverantörens anvisningar.   

● INSTALLATION RULLVARA  

Varannan våd ska ändvändas för att undvika färgdifferens mellan våderna. Efter limning gnides/valsas mattan 
noggrant fast mot underlaget. Ett koppar- alt. stålband läggs 15 cm från ena sidan i rummet i mattvådens 
längdriktning. Detta band ansluts till jordpunkt. Ett andra koppar- alt. stålband läggs i 90° mot det första, 15 cm 
från väggen och ska gå tvärs igenom hela rummets längd. Parallellt med det första bandet appliceras sedan ett 
band per 20:e meter. Samtliga produkter ska trådsvetsas och för att åstadkomma en fullgod trådsvets krävs att 
fogen är riktigt fasad. Bäst sker detta med en elektrisk fräs eller lämpligt skärverktyg. Fräs eller skär spåret till ca 
2/3 av mattans tjocklek. 

● KONTROLL 

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar 
har uppstått efter läggningen. Tänk på att täcka golvet på lämpligt sätt för att skydda det. 

● BYGGSTÄD OCH SKÖTSELANVISNING 

Skötselanvisning finns att ladda ner på www.polyflor.se.  


