laminat trend XL
FAKTA

Längd/Lengde
1845 mm
Bredd/Bredde
188 mm
Tjocklek/Tykkelse
12 mm
Packningsenhet/
Pakningsenhet 4 brädor/bord
Yta/Overflate
1,387 m2
Vikt/Vekt
ca 16 kg

Ett laminatgolv utöver det vanliga. Toppklassad klickfog och slitstyrka!
SV: Lagras på torrt underlag, aldrig direkt på betong. Innan läggning förvaras förpackningarna oöppnade i horisontellt läge i minst 48 timmar i det rum där golvet
ska läggas. Golvet ska läggas i normal rumstemperatur (18 till 24 grader Celsius)
med en relativ luftfuktighet på mellan 30 till 60 procent. Öppna inte förpackningen förrän läggning påbörjas.

Et laminatgulv utenom det vanlige. Klikklås og slitestyrke i toppklasse!
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NO: Lagres på tørt underlag, aldri rett på betong. Før gulvet legges oppbevares
pakkene uåpnet i horisontal stilling i minst 48 timer i rommet det skal legges.
Gulvet skal legges i normal romtemperatur (18 til 24 grader Celsius) med en relativ luftfuktighet på 30 til 60 prosent. Ikke åpne pakkene før legging skal begynne.
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Går du igenom informationen och läggningsanvisningarna nedan har du förutsättningarna för ett bra
läggningsarbete och får ett golv som du kan njuta
av i många år!
Behöver du utförligare information kan du för de
flesta områden nedan hämta det på www.alfort.se
Innan läggning
Kontroll av mottaget material
Köparen av varan är ansvarig för att rätt material
mottagits samt för att brädor med synliga fel inte
monteras.
Underlaget
Arena laminatgolv kan läggas ovanpå de flesta befintliga golv, t.ex. trägolv, PVC-golv eller betonggolv.
Heltäckningsmattor ska dock tas bort. Undergolvet
måste vara torrt (fukthalt < 5 %), rent och med en
minsta ytavvikelse av 2 mm per meter.
Läggning
För enkel installation se bildbeskrivningen nedan
samt notera att golvet inte får limmas eller på annat
sätt fästas mot undergolvet. För att möjliggöra en
naturlig längdökning respektive längdminskning hos
golvet är det av största vikt att lämna ett expansionsutrymme på 10 mm mellan golv och vägg eller övriga
fasta installationer (ex trösklar, trappor, radiatorgenomföringar etc). Beakta att tunga föremål som hyllor, köksinredning mm kan hindra golvets naturliga
rörelser och ge upphov till spänningar som kan skada
golvet. För att undvika fukt från betongundergolv
måste en fuktspärr av åldersbeständig polyetenplast
(min 0,2 mm) läggas mellan undergolv och eventuellt
golvunderlägg/golvfoam. För golv utan fast monterat
golvunderlägg ska även en polyetenfoam (1,8-3 mm)
läggas. Om längden överstiger 12 m och/eller bredden 8 m är det nödvändigt med ytterligare expansionsutrymme (min 18 respektive 12 mm).
Vid varje dörr måste också ett expansionsutrymme
lämnas (10 mm).
Golvvärme
Vid läggning av laminatgolv på golvvärme måste gällande branschriktlinjer följas (kan laddas ner till en
dator på webbplatserna www.alfort.se eller www.
golvbranschen.se). Maximalt tillåten yttemperatur är
27°C. Det gäller även under mattor och möbler.
Golvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med
antingen ång- eller fuktspärr. Värmesystemet ska
vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan.

fiberkärna påverkas av luftfuktigheten och för att
garantera ett formstabilt golv ska den relativa fuktigheten, RF, ligga mellan 30 – 60 %. Värden utanför
detta intervall kan ge formskador på golvet.
Skötselråd
Golvet rengörs regelbundet med dammsugare eller
torrmopp/mikrofiberduk. Vid behov kan golvet torkas
med en väl urvriden trasa (fuktig). Laminatgolv tål
inte att bli blöta. För att undvika slitagerepor ska
möbler förses med möbeltassar och i entrén/hallen
ska det finnas en entrématta. Observera att möbeltassar under stolar som flyttas ofta (ex köksstolar) då
och då bör bytas, eftersom det kan fastna grus i dem
och de får då motsatt effekt. Behöver golvet rengöras
från fläckar kan de flesta vanliga rengöringsmedel
användas på en lätt fuktad trasa.
Garanti
Garantin för laminatgolv omfattar att golvytan inte
genomslits vid användning i avsedd miljö och att det
inte bleks av solen eller får bestående fläckar.
Önskar du anmäla ett fel ska du vända dig till din
återförsäljare, som oftast kan lösa det direkt med
dig.
För att underlätta återförsäljarens arbete med skadan
skall en Felrapport fyllas i och lämnas till återförsäljaren.
(Felrapport kan fås av återförsäljaren eller hämtas
hem på www.alfort.se)
För att felet ska vara anmälningsbart gäller
• att monteringen skett enligt medföljande anvisningar
• att du ha kvar inköpskvitto/faktura samt att garantin gäller för det fel som anmäls
• att om det är ett skönhetsfel, ska det enligt
golvbranschens riktlinjer, vara synligt ovanifrån när
du står upp i normal
rumsbelysning
• att om golvet ligger på golvvärme måste gällande
branschriktlinjer ha följts (kan beställas hos återförsäljaren, eller hämtas hem från www.alfort.se
Hälsa
Damm som alstras vid bl a sågning av trä kan vara en
hälsorisk varför vi rekommenderar användning av
dammskydd/andningsskydd.
Återvinning
Produkten består av träfiberskiva och laminat och ej
använt material är återvinningsbart. Kontrollera vilka
regler som gäller i din kommun.

Rumsklimat
Laminatgolv som till mer än 90 % består av en trä-

NO

Leser du gjennom informasjonen og leggeanvisningene nedenfor, har du forutsetningene for å
oppnå et godt leggeresultat og få et golv som du
kan ha glede av i mange år!
Trenger du ytterligere informasjon, kan du finne de
fleste emner dekket på www.alfort.se.

Romklima
Laminatgolv med en trekjerne på over 90 % påvirkes
av luftfuktigheten, og for å garantere et formstabilt
gulv skal den relative fuktigheten, RF, være mellom
30 og 60 %. Verdier utenfor dette kan gi formskader
på gulvet.

Før legging
Kontroll av mottatt materiale
Kjøperen av varen er ansvarlig for at riktig materiale
er mottatt, og for at bord med synlige feil ikke monteres.

Pleietips
Gulvet rengjøres jevnlig med støvsuger eller tørrmopp/mikrofiberduk. Ved behov kan gulvet tørkes av
med en godt oppvridd gulvklut (fuktig). Laminatgulv
tåler ikke å bli våte. Bruk møbelknotter for å unngå
slitasjespor, og i entré/gang skal det ligge en matte.
Vær oppmerksom på at møbelknottene under stoler
som flyttes ofte, bør skiftes ut av og til ettersom det
kan sette seg grus i dem, slik at de får motsatt
effekt. Flekker på gulvet kan fjernes med de fleste
vanlige rengjøringsmidler på en fuktig klut.

Underlaget
Arena laminatgulv kan legges over de fleste eksisterende gulv, f.eks. tregulv, PVC-gulv eller betonggulv.
Vegg-til-vegg-tepper skal imidlertid fjernes.
Undergolvet må være tørt (fuktighetsgrad < 5 %) og
rent, og planhetsavviket må ikke overstige 2 mm per
meter.
Legging
Se bildebeskrivelsen nedenfor for enkel installering.
Legg merke til at gulvet ikke skal limes eller på annen
måte festes til underlaget. Fordi gulvet naturlig vil
utvide seg og trekke seg sammen er det meget viktig
å sette igjen en ekspansjonsåpning på 10 mm mellom gulv og vegg eller andre faste installasjoner (dørterskler, trapper, radiatorrør osv.). Vær oppmerksom
på at tunge installasjoner som hyller, kjøkkeninnredning og lignende kan hindre gulvets naturlige bevegelse og føre til spenninger som kan skade gulvet.
Fukt fra betonggulv hindres med en fuktsperre av
aldersbestandig polyetenplast (minimum 0,2 mm)
som legges mellom undergulvet og eventuelt gulvunderlag/gulv-skum. På gulv som ikke har fastmontert
gulv-underlag, skal det i tillegg legges skumplast
(1,8–3 mm). Dersom lengden overstiger 12 m
og/eller bredden overstiger 8 m, er det nødvendig
med større ekspansjonsåpning (minimum henholdsvis
18 og 12 mm). Ved hver dør må det også settes igjen
en ekspansjonsåpning (10 mm).
Gulvvarme
Ved legging av laminatgulv på gulvvarme må gjeldende bransjeregler følges. (Reglene kan lastes ned fra
Internett-sidene www.alfort.se eller www.golvbranschen.se.) Høyeste tillatte temperatur er 27 ºC. Det
gjelder også under tepper og møbler. Gulvet skal alltid beskyttes mot fukt fra undersiden enten med
damp- eller fuktsperre. Varmesystemet skal være
utformet slik at det gir en svært jevn temperatur over
hele gulvflaten.
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Garanti
Garantien på laminatgulv gjelder blant annet hvis gulvet blir gjennomslitt ved bruk i tiltenkt miljø, og den
dekker solbleking og permanente flekker.
Hvis du skal reklamere på en feil, må du henvende
deg til forhandleren, som ofte kan løse problemet
direkte med deg. For å lette arbeidet med å behandle
reklamasjonen fyller kunden ut en Feilrapport som
overleveres forhandleren. (Feilrapporten kan du få
hos forhandleren eller hente den på www.altfors.se.)
Følgende kriterier må være oppfylt for at du skal ha
en gyldig reklamasjon:
• legging må være utført i henhold til leggeanvisningene.
• du må kunne forevise kvittering/faktura, og garantien må gjelde for feilen det reklameres på.
• skjønnhetsfeil skal, ifølge gulvbransjens retningslinjer, være synlige ovenfra når du står oppreist i
vanlig rombelysning.
• dersom gulvet er lagt oppå gulvvarme,
må gjeldende bransjeregler være fulgt.
(Disse kan bestilles fra forhandleren eller lastes ned
fra www.alfort.se.)
Helse
Støv og sagflis fra blant annet kutting av bordene kan
utgjøre en helsefare, og vi anbefaler derfor bruk av
støvmaske/åndedrettsbeskyttelse.
Gjenvinning
Produktet består av trefiberplater og laminat, og
avkapp og ubenyttet materiale kan gjenvinnes.
Undersøk hvilke regler som gjelder lokalt.

Instructions in English can be found on the web site: www.alfort.se
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