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MONTERINGSVÄGLEDNING

VINYLGOLV METROPOLITAN GD MONTERINGSVÄGLEDNING 

ACKLIMATISERING 
Konstruktionen ska vara komplett med fönster och dörrar. 

Förvara förpackningarna oöppnade i rumstemperatur minst 48 timmar innan läggning påbörjas. 
Plankorna bör tas ur emballaget först vid montering. Vid montering bör temperaturen och den relativa 
luftfuktigheten vara samma som i alla rum. Vid fel acklimatisering finns risk att golvet expanderar 
eller dras ihop efter montering. Den idealiska temperaturen för montering är 18 grader.

GOLVUNDERLAG 
Golvunderlaget ska vara plant, torrt, rent och fast utan sprickor. Ojämnheten bör inte överstiga 
+/- 2 mm över en 2 meters bredd. Betongunderlag ska alltid grundas och spacklas för att ge ett jämnt 
absorberande underlag. Kom ihåg att göra en fuktkontroll (max. 75% RF). Underlag av trämaterial 
förutsätts att träets fuktprocent inte överstiger 8 +/- 2%. Montering på redan befintliga beläggningar 
av vinyl, gummi, linoleum och andra typer av golvbeläggningar rekommenderas inte.

FÖRBEREDELSE FÖR MONTERING 
Börja med att mäta rummets bredd och beräkna hur många rader plankor som ska användas. Om 
bredden för den sista raden är under 10 cm sågas den första raden till en mindre bredd. 

Var särskilt uppmärksam på ytor med mycket sol. Eventuell golvvärme ska stängas av minst 48 
timmar före läggning och likaså under monteringen. Efter monteringen skruvas golvvärmen gradvis 
upp – ca 2 grader per dag.

Före montering är det viktigt att kontrollera plankorna efter fel och defekter. Montera aldrig plankor 
med fel eller defekter.

MONTERING
1. Det rekommenderas att montera plankorna i rummets längdriktning. Använd godkänt vinyllim t.ex. 

Ardex A145.

2. Före montering, mät upp rummet för att säkerställa att plankorna ligger rätt i rummet. Montera 
eventuellt upp ett provområde utan att använda lim för att säkra att mönstret och läggningen är 
korrekt. Vid väggar och avslutningar ska plankorna inte vara under 10 cm.

3. Montera den första raden och se till att ändarna trycks ihop. Det kan bli nödvändigt att justera 
plankorna under installationen. Den sista plankan i raden sågas till. Börja aldrig en ny rad med 
plankor under 30 cm. Plankorna skärs i ytan med en kniv och kan sedan brytas av.

4. Sista raden: Normal kräver den sista raden att alla plankor sågas på längden. Bredden på den sista 
raden ska vara minst 10 cm.

5. Se slutligen över beläggningen för att se om det finns lim. Eventuella limrester avlägsnas enligt 
limtillverkarens rekommendationer.
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MONTERINGSVÄGLEDNING

BRUKNING 
Vänta 48 timmar med att ta golvet i bruk. Trafikering på golvet under denna period rekommenderas 
inte. Limmet har dess fulla styrka först efter 48 timmar. Typiskt tar det 8-14 dagar innan limmet har 
härdat helt. Detta beror på temperaturen och luftfuktigheten i rummet.
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