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MONTERINGSVÄGLEDNING

KORKGOLV LUNGO OCH METROPOLITAN MONTERINGSVÄGLEDNING 

ACCLIMATISERING
Bygget ska vara färdigställt med dörrar och fönster. Värmeanläggningen ska vara i drift och 
temperaturen skall vara 18–25 grader. 

Förvara förpackningarna liggandes i rumstemperatur minst 48 timmar i oöppnad förpackning 
innan du påbörjar läggning. Plankorna bör tas ur förpackningen först vid montering. Vid montering 
bör temperaturen och den relativa luftfuktigheten vara densamma i samtliga rum. Vid felaktig 
acklimatisering finns risk att golvet expanderar eller krymper efter montering. Den ideala 
temperaturen under installationen är 18 grader och en relativ luftfuktighet mellan 50–60%.

GOLVUNDERLAG
Golvunderlaget ska vara plant, torrt och rent. Ojämnheten bör inte överstiga 3 mm över 3 meter. 
Flytande golv kan läggas ovanpå hårda ytor som betong, keramiska plattor, trägolv eller hårda 
golvbeläggningar. Lägg aldrig golvet ovanpå mattor eller andra mjuka golvunderlag.

På betongytor, keramiska plattor eller golvunderlag där stigande fukt är risk ska en 0,20 plastfolie 
läggas före montering. Plastfolien ska överlappa ca. 20 cm. Vid väggar böjs folien upp så att den kan 
klämmas fast bakom golvlisterna.

FÖRBEREDELSE INNAN INSTALLATION
Börja med att mäta rummets bredd och räkna ut hur många plankrader som bör användas. Om 
bredden hos den sista raden är under 40 mm skärs den första raden till en mindre bredd. Detta då 
minimumbredden på den sista raden ska vara 10 cm.

Det flytande korkgolvet bör inte fästas i golvunderlaget. Det ska finnas 10–15 mm luft för väggar 
och andra fasta föremål som rör och dörrkarmar. I rum med en bredd över 8 meter (mätt tvärs över 
plankorna) måste expansionsfogar finnas längs hela golvets längd. För golvlängder över 10 meter ska 
expansionsfogar göras över plankorna. Ett trägolv ska brytas där golvet läggs genom dörröppningar 
och smala passager. Fogen kan döljas med hjälp av golvskena, list, tröskel eller liknande (icke 
fixerande skarvar). Innan montering är det viktigt att kontrollera plankorna för att upptäcka fel eller 
defekter. Installera aldrig plankor med fel eller defekter.

LIMFRI MONTERING
Korkgolvet har 2G klicksystem, så golvet monteras utan användning av lim.

MONTERING
Börja montera i det högra hörnet och montera från höger till vänster. Gärna parallellt med den längsta 
väggen och enligt ljusets riktning.

Första raden: Den första panelen ska placeras med spont-sidan mot väggen. Ta alltid bort fjädrarna 
på första raden, så att du får optimalt avstånd till väggen. Klicka fast nästa planka på den som ligger 
platt. Gör detta på hela första raden. Se till att alla plankor är i linje och ligger rakt. Detta är viktigt vid 
montering av de efterföljande raderna. Den sista plankan i raden kortas av. Tänk på! Det skall vara en 
luftspalt runt hela golvet så att golvet kan röra på sig.
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Nästa rad: Om den avskurna biten från föregående rad är längre än 30 cm kan den användas som en 
början. Om inte ska en ny planka sågas på mitten. 

Korkgolv ska alltid läggas med överlappande skarvar, även på mindre golvytor i t.ex. entréer 
eller små rum. En jämn fördelning av kortändar gör att golvet förblir plant vid klimatförändringar. 
Överlappningen ska vara 30-40 cm.

Håll den första raden på plats:

1. Placera långsidan av plankorna som ska installeras i en vinkel på 20–30 grader mot de plankor som 
redan är monterade. Lägg noten i fjädern och slå den ev. försiktigt på plats med en slagkloss.

2. Ta en ny planka och placera den i noten med minst 1 cm avstånd från den tidigare plankan. Slå 
försiktigt samman ändarna av de två plankorna. Montera den tredje plankan i andra raden.

3. Använd samma teknik tills de två första raderna är installerad. Tryck de första två raderna mot 
väggen och justera avståndet så att det överensstämmer med 10–15 mm.

4. Fortsätt monteringen först på långsidan och sedan på kortsidan.

5. Placera gärna lite vikt (t.ex. plankor) på skarvarna som redan är gjorda för att stabilisera dem.

Sista raden: Vanligtvis kräver den sista raden att alla plankor sågas på längden. Den sista radens 
bredd måste vara minst 10 cm.

GOLVVÄRME
Om golvvärme finns måste viss hänsyn tas. Värmeslangarna kan antingen gjutas i betonggolv eller 
införda i isolerande värmefördelande plattor. Observera att golvets yttertemperatur inte får överstiga 
27 grader. Observera att små sprickor (upp till 0,2 mm) kan uppstå under de månader då uppvärmning 
sker utan att golvet separerar. Detta anses inte vara skäl till reklamation. En fuktighet på 50-60% är 
det idealiska rumsskicket. Undvik torr luft med hjälp av avfuktare och placering av krukväxter.
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