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Kontrollera att artikelnumret stämmer 
enligt beställningen och att alla paket 
har samma batchnummer. Om transport- 
skador upptäcks ska detta noteras på 
fraktsedeln och Polyflor ska omedelbart 
kontaktas. Inget ansvar tas för eventuella 
fel eller färgskillnader efter att 
plattorna har lagts. Vid ombeställning 
med ett annat parti kan färgskillnader 
uppstå. Produkt- och batchnummer 
finns på paketen. 
Produkten är endast avsedd för 
inomhusbruk. Den ska inte installeras 
i oisolerade uterum eller liknande rum 
utan en stabil temperatur mellan 18 
och 26 grader. 
 
ACKLIMATISERING 

Det är viktigt att produkten inte utsätts 
för stora temperaturskillnader före, 
under och efter läggning.  Att produkten 
flyttas från och till en kall/varm bil eller 
förvaring på annan plats än monterings- 
platsen kommer att påverka 
produktens dimensionsstabilitet. 
Produktens dimensionsstabilitet 
påverkas av temperaturförändringar. 
Golvet och fixeringslimmet ska förvaras 
minst ett dygn i det rum där de ska 
monteras, med en konstant temperatur 
på min. 18°C och max 26°C med en 
relativ fuktighet mellan 40 till 60%. Det 
rekommenderas att förvara max.  
5 paket på höjden, inte längs med 
yttervägg och att förpackningar öppnas 
i ena änden. I kalla perioder (under 
10°C ) är det viktigt att paketen öppnas 
och att plattorna/planken sprids ut 
över golvet. Vintertid måste man räkna 
med något längre acklimatiseringstid, 
gärna 2 till 3 dagar. 
 
Kantresning och krympning av plattor 
och plank, till följd av otillräcklig 
acklimatisering, är inte grund till 
reklamation. Vid krympning har 
produkten varit för varm, vid 
kantresning har den varit för kall när 
den monterades. Detta i förhållande 
till rumstemperaturen före, under och 
efter läggning. 
 
MONTERING 

För att undvika fuktskador är det i 
många fall nödvändigt att se till att 
underlaget är torrt innan golvet kan 
läggas. Innan läggning på betonggolv 
med golvvärme måste värmen ha varit 
påslagen tillräckligt länge för att 

fukthalten ska sjunka under en kritisk 
nivå.  
I enlighet med gällande avtalsnormer 
är det byggherrens ansvar att tillhanda-
hålla ett tillräckligt torrt underlag till 
golvläggarens förfogande vid avtalad 
tidpunkt.  
Relativa fuktigheten i underlaget ska 
mätas enligt RBK (www.rbk.nu) gällande 
AMA Hus. Rekommenderade fuktvärden 
är max. 90% RF i underlag av betong, 
max. 12% i spånskiva utan golvvärme 
och max. 8% med golvvärme. 
Golvvärme ska anpassas så att 
yttemperaturen inte överstiger 27°C, 
nivåer över detta kan orsaka missfärgning 
och förändringar i golvets egenskaper. 
Installation av golvet får inte ske vid en 
temperatur under 18°C. Undergolvet 
ska ha en temperatur på min. 15°C, ska 
dammsugas, vara rent, platt, torrt och 
fritt från färg- och oljefläckar (och dyl.) 
innan montering kan ske. 
Täck fönster där solen kommer in för 
att förhindra att värmen torkar ut 
fixeringslimmet innan plattorna läggs. 
Alla paket som används i samma rum 
har samma batchnummer. 
 
Tänk på att ha bra arbetsbelysning, 
det är viktigt! 
 
Börja med att dra en mittlinje i rummet 
så att plattorna följer linjen, använd 
gärna krita eller penna. Det 
rekommenderas att applicera fixerings- 
lim på hela undergolvet för att 
säkerställa att plattorna/planken inte 
rör sig i sidled. Vid montering är det 
viktigt att kontrollera att de första 
längderna ligger exakt längs mittlinjen. 
Om kvadratiska eller rektangulära 
plattor ska monteras rekommenderas 
att man dessutom mäter tvärlinjen. 
Börja läggningen i krysset. Justera och 
fördela plattorna före läggning så att 
ändbitarna är minst 30 cm. För att dela 
en platta/plank; skär med en vass kniv 
från ovansidan, två gånger. Det andra 
snittet skär genom glasfiberarmeringen. 
Öppna snittet genom att böja plattan 
och avsluta med att skärna igenom från 
baksidan. Se till att beräkna minst 5 mm 
expansionsöppning mot alla väggar 
och andra fasta installationer. Vid 
läggning i entrépartier, större ytor med 
mycket trafik och tyngre rullande 
belastning rekommenderas att 
använda ett speciellt lim för att 
förhindra rörelse i golvet. 

Golv med visuella fel eller defekter ska 
aldrig monteras. 
 
GENERELLT 

Efter att golvet har lagts ska det täckas 
för att undvika skador från tung 
utrustning, möbler eller annat arbete 
som ska slutföras på golvet efter 
läggning. 
 
BYGGSTÄDNING 

Ta bort all lös smuts, damm och sand 
med en mjuk borste eller dammsugare. 
Var noga med att inte repa golvet om 
sand eller små stenar fortfarande 
ligger på golvet Rengör golvet med ett 
neutralt rengöringsmedel med hjälp av 
en mopp eller, för större ytor, med en 
golvvårdsmaskin med vattensug och 
röd rondell. 
 
ATT TÄNKA PÅ 

I de flesta fall kommer den givna 
läggningsanvisningen att kunna täcka 
de flesta frågor som rör monteringen 
av golvet. Om du vill ha mer information, 
vänligen kontakta Polyflor. 
 
Rullhjul på kontorsstolar och möbler 
ska vara i ljus färg och av typen dubbla 
mjuka gummihjul (typ W i hänvisning 
till EN 12529). 
 
________________________________ 
 
För mer information, kontakta Polyflor 
Nordic, tel. 0300-15820, 
info@polyflor.se eller vår hemsida 
www.polyflor.se. 


