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LÄGGNINGSANVISNING 
EXPONA PUZZLE 

Expona Puzzle med Interlocking-system, enkel läggning av LVT-golv för offentlig miljö.  

 

● FÖRBEREDELSE FÖR LÄGGNING 
Denna instruktion måste följas noggrant för att uppnå bästa resultat. Expona Puzzle kan läggas på betong, spacklad 
yta samt på redan limmade golv som plast (kompakta pvc beläggningar), linoleum, parkett, sten, metall och 
laminatgolv. Undergolvet ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Se till att avlägsna damm och lösa 
partiklar noggrant. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, stämpelfärg, markeringar med 
tuschpennor och dylikt kan ge missfärgningar. Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av gammal 
konstruktionsbetong inte överskrida 90% RF mätt enligt aktuell utgåva av Hus AMA. Notera att detta värde endast 
gäller för byggfukt och inte tillskjutande fukt vid platta på mark. Expona Puzzle ska inte läggas i våtutrymmen eller 
utrymmen som utsätts för stora temperaturväxlingar, såsom tvättstuga, bastu, badrum eller uterum. 

Vid mottagande av plattor se till att dessa är fria från skador. Vidare kontrolleras att plattorna har rätt färgnummer 
och om så är nödvändigt att plattorna av samma färg är från samma produktionsserie. Kontrollera att baksidan på 
plattorna inte är skadat då detta kan innebära att golvet inte ligger platt mot undergolvet. Plattorna skall lagras i 
rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Paket av plattor ska inte staplas mer än 5 st. på höjden, plattor ska 
flyttas 30 minuter före läggning.  

Expona Puzzle är ett termoplastiskt golv. Var noga med att ha så jämn temperatur som möjligt i rummet. Större 
temperaturskillnader kan orsaka dimensionsförändringar hos materialet. Var därför aktsam på golvtemperaturer vid 
t.ex. stora fönsterpartier/skyltfönster. Rumstemperaturen ska vara mellan 18°C och 26°C före, under och efter 
läggning. Temperaturen bör vara konstant och inte variera mer än 2°C. Golvvärme: I de fall där golvvärme finns ska 
gällande standard följas, om nödvändigt rådfråga Polyflor. Högsta arbetstemperatur på ytan av golvbeläggningen är 
27°C. Golvvärme med spårade spånskivor eller liknande system med värmefördelningsplåt, måste täckas med ett 
skivmaterial, minst 10 mm innan installation. Planhet på undergolvet klass B enligt Hus AMA. 

● TÄNK PÅ ATT  
Expona Puzzle är en produkt som lösläggs, därför behöver vid normal belastning golvet inte limmas eller fästas med 
dubbelhäftande tejp. Interlocking-systemet säkerställer en säker låsning mellan plattorna. För ytor över 500 m2 eller 
med medium hårt slitage rekommenderas att var 10:e rad i båda riktningarna limmas ned. För ytor som exponeras 
för stora temperaturskillnader, till exempel solljus, eller tung trafik rekommenderas att hela den delen av golvet 
limmas ned. Golvet tål 30 kg/cm² i belastning. 

● INSTALLATION  
Starta med att mäta ut hur plattorna passar i rummet. Snörslå rummets mittlinje och starta läggning från rummets 
mitt. Planera läggningen så det blir lika stora slutplattor på alla sidor. Skär med en skarp kniv från golvets ovansida i 
90° vinkel mot plattan. Skär två gånger, den andra skärningen kapar glasfiberarmeringen i plattan. Öppna snittet 
genom att böja plattan och avsluta sedan genom att skära igenom från baksidan. Lägg aldrig skurna kortsidor mot 
varandra. Använd vit gummiklubba vid montering. Montera plattorna ”hörn i hörn” med start i inre hörnet och 
fortsätt sen försiktigt efter kanten på plattan. Montera alla plattorna åt samma håll. Ett 2 mm expansionsmellanrum 
ska lämnas mellan golvet och väggar samt andra fasta delar i rummet. Är rummet större än 10 x 10 meter skall 
expansionsmellanrummet vara 5 mm.  

● KONTROLL 
Montera golvsocklar alternativt smyglister. 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.  


