Svensk Läggningsanvisning Berry Floor 1(2)
Berry Floor
Laminat
Underlag
Färgäkta
Fläcktåligt
Lämpligt för användning med golvvärme
Slagtåligt
Tåligt mot glöd från cigaretter etc.
Ej omslipbar
Tåligt mot hushållskemikalier
Miljövänligt
Läggning utan hammare eller slagblock
Tål tuff användning i bostäder
Tål lättare användning i kommersiella lokaler
Hur man lägger Berry Floor
VIKTIGT!
Förvara parketten i rumstemperatur i minst 48 timmar i oöppnad förpackning innan du
börjar lägga golvet. Temperaturen i rummet måste vara minst 18 °C före och under
golvläggningen. För golv på över 100 m2 och/eller rum längre än 10 m och med
anslutning till andra rum och golvmaterial som inte passar ihop perfekt, används
expansionsfogar mellan de olika golvsektionerna.

Förberedelser
Berry Floor ska läggas som ett flytande golv, vilket innebär att stavarna ska inte limmas
eller spikas fast vid underlaget. Lämna en expansionsspringa runt rummets väggar på
cirka 6-10 mm. Ta bort gamla lister. Mät rummet noga, rätvinkligt i förhållande till
stavarnas placering. Stavarna i sista raden ska vara minst 5 cm breda. Om så behövs, kan
stavarna i första raden sågas till mindre bredd. De verktyg som behövs för att lägga Berry
Floor är en elektrisk sticksåg eller fintandad handsåg och distansklossar.
Underlaget
Berry Floor kan läggas ovanpå de flesta befintliga golv, t.ex. trägolv, PVC-golv eller
betonggolv. Mjuka heltäckningsmattor med lång lugg ska dock tas bort. Kontrollera att
ytan är vågrät, torr och jämn (<4 mm per 2 m). Underlaget måste vara genomtorrt.
v
Trä och träbaserade material får ha högst 50 % relativ fuktighet
v
Betong- och lättbetonggolv får ha högst 85 % relativ fuktighet (max 2,0 % CM)
v
Gips- och gipsbaserade golv högst 0,5 % CM.
Alla typer av betonggolv, lättbetonggolv eller golv belagda med keramiska plattor kräver
fuktspärr. Använd plastfolie som är minst 0,2 mm tjock. Plastfolien måste läggas med
minst 20 cm överlappning, tejpas och vikas upp mot väggarna. Den kan renskäras efter
att golvet lagts. Du behöver också ett underläggsmaterial, minst 1-3 mm tjockt. Kontakta
din golvleverantör.
Golvvärme
Följ instruktionerna från din golvvärmeleverantör. När det gäller läggning av Berry Floor
bör du också tänka på följande: använd alltid 0,2 mm plastfolie (fuktspärr) under Berry
Floor om du har golvvärme. Golvvärmen bör stängas av 2-3 dagar för installationen, för
att golvet ska ha rumstemperatur när golvläggningen påbörjas. OBS! Högsta tillåtna
temperatur på golvets yta är 28 °C. Om golvet värms elektriskt rekommenderar vi att
effekten inte överstiger 60 W/m2. Man får inte ha kalla och uppvärmda områden på
samma golv. Observera att om man använder lösa mattor kan temperaturen under
mattorna överstiga rekommenderad maximitemperatur.
Uppstartning av golvvärmen efter läggning av golvet: den första veckan bör
uppvärmningen ställas in på låg temperatur (16-20 °C). Veckan därpå kan
uppvärmningen justeras enligt leverantörens rekommendationer och med hänsyn till ovan
nämnda begränsningar.
Rengöring och användning
Rengör golvet regelbundet med dammsugare eller torr mopp. Om det är nödvändigt kan
golvet rengöras med en väl urvriden trasa och syntetiskt rengöringsmedel. Undvik att
använda för mycket vatten. Spiller man vatten på golvet bör det torkas upp genast. För att
skydda golvet mot sand rekommenderar vi att du använder dörrmattor vid ingångarna.
Lämplig fuktighet i rummet är 40-60 % vid 20 °C.

CHÂTEAU
CHÂTEAU
VIKTIGT!
Förvara parketten i rumstemperatur i minst 48 timmar i oöppnad förpackning innan du
påbörjar installationen.
Temperaturen i rummet måste vara minst 18 °C före och under installation.
1.
BÖRJA SÅ HÄR: Kontrollera Berry Floor-stavarna och se till att ytan inte
skadats under transporten innan du börjar lägga golvet. Efter rengöring av underlaget kan
du lägga ut plastfolien under underläggsmaterialet. Plastfolien ska läggas med en
överlappning på minst 20 cm.

2.
FÖRSTA RADEN: Börja lägga stavarna i vänstra hörnet, med sponten mot
väggen. Se till att stavarnas kortsidor placeras 8-10 mm från väggen. Avståndet vid
långsidorna kan ändras genom att man skjuter hela golvet när tre rader lagts (lagom
avstånd är 8-10 mm). Om väggen är ojämn måste golvstavarna sågas till efter väggens
form. Ta bort den första raden. Såga stavarna på det sätt som behövs och lägg sedan
tillbaka dem genom att låta dem glida in i vinkel under de stavar som redan ligger på
plats.
3. ÄNDSTAVEN: Pressa slutet av nästa stav i vinkel under den första staven, och lägg
sedan ner den. Avsluta första raden på samma sätt.
4.
Placera den sista staven upp och ner och med kortsidan utan låsningslist mot
väggen. Avståndet till väggen ska vara 8-10 mm. Markera var staven ska kapas.
5.
Kapning av stavar: Placera staven upp och ner på arbetsbänken och kapa till
önskad längd med en kontursåg. Om du använder en vanlig handsåg ska den vara
fintandad. Såga i så fall med stavens översida uppåt.
6.
BÖRJA MED ANDRA RADEN: Börja nästa rad med en kapad stav från
föregående rad. Staven måste vara minst 30 cm lång. Om biten är för kort, börja med en
ny stav som du kapar på mitten. Se alltid till att skarvarna är förskjutna med minst 30 cm.
7.
FORTSÄTT LÄGGA GOLVET: Placera golvstaven i vinkel mot staven i
föregående rad, tryck framåt och vik nedåt samtidigt.
8. Placera stavens kortände i vinkel mot den tidigare lagda staven och vik nedåt. Se till att
staven placeras på den inbyggda låsningslisten på staven i föregående rad.

9. Lyft upp staven (tillsammans med staven som lades tidigare i samma rad) cirka 25 mm
och tryck in den mot föregående rad. För åter ner staven när stavarna sitter tätt ihop.
Tryck inte ner golvstaven helt. När alla stavarna i raden har lagts på plats, tryck alla
stavarna plant mot underlaget (eller gå på dem för att få samma effekt) innan du fortsätter
med att lägga nästa rad.
10. Att lägga den sista raden: mät och kapa staven. Lämna 8-10 mm mot väggen.
11. Hål för rörledningar: mät rörledningens diameter och borra ett hål som är 10 mm
större. Kapa staven genom hålet (se bild) och placera staven på golvet. Lägg sedan den
bortkapade biten på plats.
12.
Dörrlister och golvsocklar: Placera en stav (upp och ner) intill dörrlisten och såga
enligt bilden. Låt sedan golvplattan glida in under listen.
Använd inte hammare för att föra ihop stavarnas kortsidor.

