Altro gummigolv , rullvara på sugande
underlag Kontroll av material
Kontrollera att du fått rätt material och att det ej finns några
skador eller defekter på materialet. Om någon felaktighet
påträffas kontakta Altro Nordic omgående.

Alternativ 1
Lägg ut våderna med ca 2 cm överlapp och skär igenom
bägge mattorna med hjälp av stållinjalen och pressa därefter
ihop skarvarna.

Alternativ 2
Förutsättningar
Se till att golvet är dammsuget. Det skall vara rent, torrt, jämt
och ha en tillfredställande fast yta samt vara fritt från oljor
färgspill och dylikt. Följ HUS AMA 98.

Lägg ut våderna som ovan men fäll ned överlappet med en
nedfällare och förbered för fogfräsning.

Svetsning

Gummigolv skall förvaras i minst 18 grader C ett dygn före
läggning.

Skall utföras med varmluftpistol med avpassad värme.
Svetstråden skall svalna innan renskärning sker. Grovskär först
med månkniv och släde. Därefter enbart med månkniven.
Svetsning bör inte ske förrän dagen efter läggning/limning.

Val av lim

Installationsbehandling

Ex. på rekommenderade limmer är Casco proff solid, Rio
Hernia, Bostik 45 och även leverantörer som Kilto, Lip och
Uzin har godkända lim. Åtgång per kvm c.a 1 liter på 3-4
kvm. Följ alltid din limleverantörs anvisningar och
rekommendationer.

Golvet skall städas efter installation för att avlägsna
paraffinrester från produktionen. Instruktioner kan hämtas
under nedladdningar på www.altro.se alt kontakta kundtjänst
på telefon 040-31 22 00.

Lagring

Montering
Monteringen skall alltid ske i minst 18 grader C och den
relativa fuktigheten skall vara 30- 60%. Monteringstiden styrs
av underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i
lokalen. Rulla ut våderna helst dagen innan, dock minimum
några timmar innan före läggningen så att dessa
acklimatiserar sig installationen sker. Gummigolvet skall inte
vådvändas.
Efter limning och nedläggning skall mattan vältas eller
pressas mot underlaget så att en fullgod vidhäftning sker.
Vad skarvar beträffar så finns det 2 alternativ, tätskurna
skarvar och fogförslutna skarvar.

För mer information
tel: +46 (0)40 31 22 00 fax: +46 (0)40 94 93 64
email: info@altro.se Eller gör ett besök på www.altro.se
Altro Nordic ab, Box 9055, S-200 39 Malmö, Sverige.
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Monteringsanvisning rullvara

