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LÄGGNINGSANVISNING 
POLYSAFE QUICKLAY PUR 

● ALLMÄNT 

Polysafe Quicklay PUR är ett halksäkert lösläggningsbart golv som installeras utan lim. Detta skapar nya 
förutsättningar för installation av plastgolv på nya och gamla undergolv avseende både hög fukt samt andra 
föroreningar i undergolvet. Polysafe Quicklay PUR kan användas både som tillfälliga samt permanenta 
installationer och kan läggas på dom flesta typer av underlag som gamla linoleum och plastmattor, betong och 
spacklade ytor. Underlaget skall vara fast och plant. Polysafe Quicklay PUR kan installeras på betong eller 
spacklade ytor med ett RF på upp till 97%. När golvvärme används får RF inte överstiga 75%. Observera att 
asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, stämpelfärg, markeringar med tuschpennor och dylikt kan ge 
missfärgningar. Kontrollera att mottagna rullar stämmer med lagd order samt att rullarna inte är skadade. 
Kontrollera också att rullarna är från samma batch. Rullarna skall lagras stående på ett säkert sätt i minst 18°C 
rumstemperatur i minst 24 timmar före installationen. För bästa resultat skall rumstemperaturen vara mellan 
18°C till 27°C 48 timmar före och 24 timmar efter installationen. 

● INSTALLATION 

Till installationen används Polysafe Quicklay Tape som är en dubbelhäftande tejp. Två rullar tejp levereras med 
varje mattrulle. Dammsug undergolvet som skall vara helt fritt från skräp och damm. Sugande samt porösa ytor 
kan behöva primas för att få vidhäftning för tejpen. Rulla ut mattan med baksidan nedåt. Skär med minst 75 mm 
överskjutande del på kortändarna. Mattan skall sen ligga i minst 24 timmar för konditionering innan den skärs in 
på plats. För att passa in våderna mot vägg är ett ritsverktyg lämpligt att använda. Polysafe Quicklay Tape skall 
användas runt samtliga ytterkanter samt under skarvar. Polysafe Quicklay PUR skall trådsvetsas. För att 
åstadkomma en fullgod trådsvets krävs att fogen är riktigt fasad. Fräs eller skär spåret till ca 2/3 av mattans 
tjocklek. Polysafe Quicklay PUR kan läggas med uppvik med hålkälslist som limmas fast. För uppviket skall inte 
Polysafe Quicklay Tape användas. Applicera lim alternativt dubbelhäftande godkänd tejp ovanpå listen samt upp 
till önskad höjd. Handdragna pallyftare kan användas på på Polysafe Quicklay PUR. Tyngre trafik rekommenderas 
inte. Golvet kan beträdas direkt efter färdig installation. 

● KONTROLL 

Arbetet avslutas med kontroll. Tänk på att täcka golvet på lämpligt sätt för att skydda det. Om du använder tejp 
får den inte appliceras direkt på den färdiga golvytan. 

● BYGGSTÄD OCH SKÖTSELANVISNING 

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


