LÄGGNINGSANVISNING HETEROGENT VINYLGOLV
FÖRE LÄGGNING:
Vinylgolv på rulle ska förvaras stående och acklimatiseras i minst 24 timmar innan
installationen, se till att rummet och golvet har tillräckligt hög temperatur helst ca 20˚C
(minst 15˚C) under arbete och tills limmet är bundet. Kontrollera att undergolvet är
torrt, plant, rent och formstabilt, så att framtida skador inte kommer att inträffa.
Undergolvet ska inte ha några färgämnen eller föroreningar som kan orsaka
missfärgningar. Kontrollera alltid att du har fått rätt produkt i relation till vad du har
beställt, och att det inte finns några skador på rullarna. Lägg inte beläggningar med
olika produktionsnummer i samma rum. Det är hantverkarens ansvar att kontrollera
detta innan installation. I händelse av skada kontakta din återförsäljare innan
installation. Gamla golv bör tas bort och vinylgolvet får inte utsättas för temperaturer
högre än 28 ˚.
Fukt:
Krav på övre fukttoleranser i olika undergolv.
Golvtyp
m/ värme
u/ värme

Mätemetod
RF – mätning
RF - mätning

Betong
≤ 75%
≤ 85%

Mätemetod
Motstandsmätning
Motstandsmätning

Spånskiva
7%
12%

Träfiberpl.
7%
9%

Plywood
13%
15%

V.fast spån
7%
11%

Installation:
Vissa Heterogena golv skall vådvändas, vissa inte. Information om detta står rullarna.
Om du är osäker kontakta din säljare eller vår tekniska avdelning innan installationen.
Vid installation av golvbeläggningen ska riktlinjer i husAMA och GBR/GVK följas.
Längderna grovkapas och placeras med överlappning i skarven. På korta längder kan
skarvarna läggas kant i kant. Fogarna skall vara raka och tätskurna. Det kan vara lämpligt att
ha en "liten" glipa mellan våderna för styrhjulet i fräsen.
Dra halva våderna tillbaka och lägg på lim golvet med en tandspackel.
Följ limtillverkarens anvisningar noggrant vid av lim, öppningstid och mängden lim per m2.
Jämna ut manuellt och använda ett golvrulle till slut. Det är viktigt att trycka eller rulla fogarna
till samma höjd före fräsning och svetsning.
Golvet får inte utsättas för hett vatten eller tyngre laster innan limmet är bundet (normalt efter
7 dagar).
När du använder kontaktlim: observera att vissa typer av kontaktlim kan missfärga vinylgolv.
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Våtrum:
För läggning i våtrum skall riktlinjer enligt GVK följas. Se egen anvisning.
Svetsning:
Skarvar kan fräsas och svetsas när limmet har torkat. Vid homogen golvbeläggning
skall det fräsas 2/3 av tjockleken.
Vid svetsning av beläggning med ytbehandling av PU, PUR + eller Evercare skall
särskilt munstycke används.
Gerflor rekommenderar följande munstycken: Leister 27.21/105.433 JANSEN 224.800
eller 007 eller motsvarande (spalten i svetsmunstycket ska vara ca 0,9 mm.).
Låt svetstråden svalna innan den skärs med månkniv och släde. Trimma till slut rent
utan släde så att skarven är i jämnhöjd med omgivande golv.
Täckning:
Om arbete utförs på färdiglagt golv eller annat arbete som kan orsaka skador, bör
golvet täckas med lämpligt material.
Rengöring/underhåll:
Se separat anvisning för rengöring och underhåll för homogena vinylgolv.
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