modulgolv i vinyl
Anvisningar för installation

Allmänna riktlinjer
Försäkra dig om att undergolvet är i gott skick innan

1. Monteringsklimat och inspektion av underlag

installationen. Kontrollera att färgen i batchen stämmer

För korrekt installation av modulgolv krävs en

överens med provmaterialet och att den är likadan i alla

rumstemperatur på minst 18°C, en golvtemperatur på

batchen. Om det finns några avvikelser eller problem med

minst 15°C och en luftfuktighet på mellan 40 och 65 %.

modulgolvet vill vi att du kontaktar oss innan golvet skärs

Monteringsklimatet måste upprätthållas i tre dagar innan

till eller läggs. Endast då kommer klagomål om felaktigt

installationen påbörjas, under arbetet och i upp till sju dagar

material att behandlas. Kontrollera modulgolvet vid

efter installationen.

leveransen så att rätt mängd har levererats och att alla delar

Underlaget måste uppfylla kraven i relevanta, nationella

är intakta. Informera Altro om så inte är fallet. Eventuella
transportskador ska rapporteras omgående. Klagomål på
golv som redan har skurits till eller lagts behandlas ej.

standarder, och byggnadsreglerna i det land där
installationen görs måste följas. Golvläggaren måste
kontrollera att underlaget är lämpligt (torrhet, jämnhet, styrka,

Vid arbete med ett Altroprodukter måste alla relevanta

renhet o.s.v.). Sugande underlag och en jämn yta är krav för

nationella föreskrifter följas. Vid läggning av modulgolv måste

korrekt instalation.

allmänt erkända regler och tekniker inom sektorn tillämpas.
Dessa återfinns i gällande nationella standarder. Följ

2. Installation

riktlinjerna från limföretaget när lim- och tillbehörsmaterial

Modulgolvet lämpar sig för användning i bostadshus och

används. Använd endast installationsmaterial från en och

kommersiella/allmänna byggnader, t. ex. affärsbyggnader,

samma tillverkare och produktserie. Innan något limmaterial

hotell, kontor, läkarmottagningar, äldreboenden och

används, se informationsbladet om materialsäkerhet för

servicehem. Modulgolven lämpar sig inte för våtrum och

korrekta säkerhetsråd och för att avgöra vilken skydds- och

vissa utrymmen i sjukvården med strängare krav på hygien,

andningsutrustning som krävs. Innan något limmaterial

t. ex. operationssalar. Modulerna måste sammanfogas

används måste en riskbedömning och en kontroll med

över hela ytan. Olika moduler kan kombineras under

avseende på hälsovådliga ämnen göras. Om limmet skulle

installationen, beroende på format. Ni kan välja bland

komma i kontakt med ögonen eller huden, skölj omedelbart

ett stort urval av mönster, t. ex. fiskbensmönster och

med rikligt med vatten och sök råd hos sjukvården.

schackbrädsmönster. Stenmönstret har riktningspilar
på baksidan. Det är viktigt att dessa mönster läggs i
samma riktning.
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Modulgolvet måste acklimatiseras i minst ett dygn innan det

3.2 Solljus / persienner

läggs in. Överskott av akryllim tas bort med en trasa och

I utrymmen som utsätts för högre temperaturer, t. ex.

ett neutralt rengöringsmedel. Överskott av MS polymer tas

inglasade uterum, måste modulgolvet sammanfogas över

bort med alkohol. Avlägsnandet av överskottslim ska ske

hela ytan med ett MS polymer. Höga luft- och yttemperaturer

allt eftersom arbetet fortgår och medan limmet fortfarande

kan medföra att limmets torktid och modulgolvets mått

är vått. Kontaktlim som innehåller lösningsmedel ska under

och färg ändras. Vid sådana klimatförhållanden krävs t.

inga omständigheter användas.

ex. skugga, ventilering, luftkonditionering. Utrymmen som

Om lösningsbaserade lim användes finns det risk för att

exponeras för starkt solljus skall skyddas med effektiva

limmet sipprar igenom och golvytan missfärgas. Om det
finns områden som kontaktlim måste användas till skall
golvet bindas samman med ett lim utan lösningsmedel.
Till allmänna ytor rekommenderar vi ett vattenbaserat
akryllim.

persienner.
3.3 Kvarstående nedsjunkning
Kvarstående nedsjunkningar kan minskas betydligt genom
att välja rätt lim i rekommenderad mängd,, flytta möbler vid
rätt tillfälle och genom att använda lämpliga skyddshylsor.

För ytor som utsätts för mycket hög fuktighet
rekommenderar vi lim MS polymer.

3.4 Missfärgning

Modulgolvet SKA monteras direkt i vått lim. Säkerställ att det

Om golven från Altro har kontakt med vissa gummisorter

inte finns några synliga luckor och rulla sen golvet med en 50

under en längre tid, t. ex. vissa typer av gummi som används

kg rulle. Efter cirka 30 minuter ska ytan på det inlagda golvet

på baksidan av dörrmattor, stolsfötter och fötterna på andra

rullas en gång till.

möbler, kan det bli en oåterkallelig missfärgning av golvets

Modulgolven kan installeras under golvvärme.
Temperaturen vid limlinjen får då inte överskrida 27°C.
De lagda ytorna får inte belastas förrän limmet har stelnat
helt och hållet.
3. Viktig information
3.1 Stolshjul
Kontorsstolar med hjul som används på mjuka golv
måste ha en hjulhållare av W-typ, i enlighet med EN
12529. Undersidan på stolsben och ben på andra möbler
ska ha skyddshylsor för att skydda golvet de står på.
Skyddshylsorna ska vara helt platta och jämna, rengöras
regelbundet och bytas ut när de är slitna.

För ytterligare städråd,
kontakta Altros kundtjänst på
tel 040-31 22 00
email: info@altro.se
, Altro, Altro Ensemble är varumärken som tillhör Altro Limited.

yta. Det är därför viktigt att använda gummisorter som inte
färgar av sig.

