Altro säkerhetsgolv

MARS 2013

Altro XpressLay ™
Installationshandledning

Altro
XpressLay
Product
- Altro XpressLay

Undergolv
Subfloor

AltroXpressLay
XpressLaysäkerhetsgolv
Safety Flooring
can bepålaid
over aolika
Altro
kan läggas
ett flertal

The subfloor
mustöverensstämma
conform to the
requirements
BS
Undergolvet
måste
med
kraven i GBRofoch

underlag
att limmas.
Det the
eliminerar
många
problem
variety ofutan
surfaces
without
need to
fully adhere

GVK.
och hack i undergolvet skall spacklas innan man
8203:Vågor
2001.

man
annars ofta
på när man
golv påmany
nya eller
the material
to stöter
the subfloor.
Thislägger
overcomes
of
gamla
undergolv.
the problems
encountered in laying sheet flooring over

lägger Altro XpressLay säkerhetsgolv.
The subfloor should be smooth and flat. Any

new or användningsområden
old subfloors.
Typiska
för Altro XpressLay:
Typical
areas
of permanenta
use for Altro
XpressLay
•
Tillfälliga
eller
gångvägar
ochinclude;
ytor där
underlaget kan behöva återanvändas.
Temporary or permanent walkways or areas where
the
substrate
may
need to
be used again
later.
• Gamla,
ordentligt
fastsatta
asbestplattor
eller vinylgolv.
•

• Befintligt,
Over old, felfritt
soundly
fixed
asbestos
tiles or vinyl sheet.
•
hartseller
målat underlag.
•
•
•

Over existing resin or paint systems that are sound.
Nyspacklat golv eller på golvskivor med mindre än 97%
On new
screeds or slabs where the moisture
relativ
fuktighet.
level is less than 97% RH.
• På uppvärmda undergolv, förutsatt att underlaget är torrt,
• Over internally heated subfloors providing they
det
har en
relativ
fuktighet av högst 75%.
are vill
dry,säga
ie 75%
RH
or less.

undulations and indentations should be filled with the

LooseLay dubbelhäftande tejp

appropriate moisture tolerant smoothing compound
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Laying

Ensure that the material used in any one area is from

Altro XpressLay Safety Flooring can be straight laid or

the same manufacturing batch and that sheets are

used in conjunction with “sit on” or “set in” skirtings.

laid in the same direction.

The materials can also be self-coved.

Läggning
AltroXpressLay säkerhetsgolv kan läggas antingen slätt eller i
kombination med hålkälslist. Mattan kan även läggas med
uppvik.
När golvet är utlagt skall alla skarvar överlappa med ca 20
mm och därefter skäras rena. Fäst i alla skarvar och

• På magnesitgolv.
• På undergolv som har fuktspärr men som ändå
överskrider en relativ fuktighet på 97% eller på undergolv
utan fuktspärr som överskrider 92% relativ fuktighet.
• På platser där det förekommer tung trafik på hjul.

ytterkanter med Altro LooseLay dubbelhäftande tejp.
• På uppvärmda undergolv med en relativ fuktighet
Tejpen kan även användas för att fästa mattan mot

över 75%.

hålkälslist. (Se även installationshandledning för läggning av
Altro säkerhetsgolv).

Användningsområden som anges i detta informationsblad
är exempel. Är du tveksam, kontakta din lokala

När mattan ligger på plats och är tillskuren skall alla skarvar

Altro-representant för ytterligare information.

och geringsfogar varmsvetsas i matchande färg med Altros
svetstråd på sätt som framgår av installationshandledningen

Skydd och underhåll

för läggning av Altro säkerhetsgolv.
För underhållet av Altro säkerhetsgolv hänvisas till Altros
Altro XpressLay säkerhetsgolv rekommenderas inte under

rengörings- och underhållsrekommendationer.

följande förhållanden:
• Vid brunnar
• På undergolv av trä som inte är rätt ventilerat.
• På undergolv av träskivor.

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.

