Ett limfritt golv
Altro XpressLay , Altro Cantata™
™

Altros limfria golv

Undergolv

Altros limfria golv kan läggas på ett flertal olika underlag utan

Undergolvet måste överensstämma med kraven i GBR och

att limmas. Det eliminerar många problem man annars ofta

GVK. Vågor och hack i undergolvet skall spacklas innan man

stöter på när man lägger golv på nya eller gamla undergolv.

lägger Altros limfria golv.

Användningsområden för Altros limfria golv:
l

Tillfälliga eller permanenta gångvägar och ytor där
underlaget kan behöva återanvändas.

Altro dubbelhäftande tejp
Altros limfria golv är ett löslagt golv som fästs med hjälp av
Altro dubbelhäftande tejp. Till varje rulle Altros limfria golv

l

Gamla, ordentligt fastsatta asbestplattor eller vinylgolv..

levereras två 25-metersrullar tejp.

l

Befintligt, felfritt harts- eller målat underlag.

Ytorna som skall tejpas måste vara rena och

l

Nyspacklat golv eller på golvskivor med mindre än 97%

dammfria. Sugande ytor kan behöva “primas”.

relativ fuktighet.

För optimalt resultat, och för att garantin skall gälla, måste

På uppvärmda undergolv, förutsatt att underlaget är torrt,

just Altro tejp användas och inget annat. Fler tejprullar kan

det vill säga har en relativ fuktighet av högst 75%.

beställas från Altro på telefon 040-31 22 00.

l

Lagring
Altros limfria golv skall läggas i enlighet med reglerna i
GBR och GVK. Materialet skall lagras i minst 1 dygn i
rumstemperatur. Vid läggning skall temperaturen vara mellan
18°C och 27°C i minst 1 dygn framåt.
Innan golvet läggs skall det kontrolleras att det är felfritt,
varefter det skall skäras i längder och ligga löst i minst 2
timmar innan det fästs.
Försäkra dig om att materialet kommer från samma
tillverkningsbatch och att samtliga längder läggs i samma
riktning.
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Installationshandledning

Läggning
Altros limfria golv kan läggas antingen slätt eller i
kombination med hålkälslist. Mattan kan även läggas

Altros limfria golv rekommenderas inte under följande
förhållanden:

med uppvik.

l

Vid brunnar

När golvet är utlagt skall alla skarvar överlappa med ca

l

På undergolv av trä som inte är rätt ventilerat.

20 mm och därefter skäras rena. Fäst i alla skarvar och

l

På undergolv av träskivor.

l

På magnesitgolv.

l

På undergolv som har fuktspärr men som ändå

ytterkanter med Altro dubbelhäftande tejp.
Vid läggning av flera våder i samma utrymme ska man
vådvända. (gäller ej Altro XpressLay og trämönster).

överskrider en relativ fuktighet på 97%.

Tejpen kan även användas för att fästa mattan mot
hålkälslist. (Se även installationshandledning för läggning
av Altro golv).
När mattan ligger på plats och är tillskuren skall alla skarvar

l

På platser där det förekommer tung trafik på hjul.

l

På uppvärmda undergolv med en relativ fuktighet
över 75%.

och geringsfogar varmsvetsas i matchande färg med Altros

Användningsområden som anges i detta informationsblad

svetstråd på sätt som framgår av installationshandledningen

är exempel. Är du tveksam, kontakta din lokala Altro-

för läggning av Altro golv.

representant för ytterligare information.

När tejp används för att fästa uppviket av Altros limfria
golv på väggen så ska en avslutningslist användas. När
kontaktlim används kan man använda avslutningslist eller
endast en sträng av silikon som avslutning. Det är viktigt att

Skydd och underhåll
För underhållet av Altro hänvisas till Altros rengörings- och
underhållsrekommendationer.

Golvet ligger helt slätt innan man viker upp eller skär i golvet.
Alla utrymmen där Altro limfria golv är jämnt utlagt ska
förseglas runt kanter och utsatta hörnor med AltroMastic 100.
Detta gäller även vid dörrkarmar och runt armaturer
och beslag.

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.

