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Läggningsinstruktioner
Tillse att reglar och eventuellt undergolv är nedtorkade före inläggningen. Tag gärna
ett fuktkvotsprov och dokumentera innan läggningen påbörjas.			
Risken finns att golvmaterialet kan få ökad fuktprocent och knarr kan uppstå.
Vid montering bryts buntförpackningen successivt innan läggningen.		
Golvet är nedtorkat till c:a. 8 % fuktkvot och anpassat för läggning i ett normalt
inomhusklimat.									
Tänk på att den relativa luftfuktigheten i rummet bör ligga mellan 35-55 %.
Ligger rummet ovanför källare, plintgrund, badrum, kök eller tvättstuga ska en
fuktspärr installeras innan läggning.							
Våra golv har spont och not runt om vilket innebär minimalt med spill eftersom golvet
läggs fallande.
S k r u v n i n g av g o lv

Golvet kan med fördel skruvas med Föllinge skruv i dimension 3,9x57 mm.		
Använd skruvdragare så går det både lätt och fort. Dra i skruven 1 mm ovanför fjädern
45º snett bakåt. Föllinge golvskruv är försedd med borrspets.
Löpande skarv: golvtiljan måste gå över minst två reglar.				
OBS! Lägg ej 2 st. ändskarvar bredvid varandra i samma fack.
Limma kortändarna på golvet för bästa passform.
Skruvning är att föredra vid läggning på nya reglar eller undergolv samt i kombination
med golvvärme.								
Golvvärme och trägolv går att kombinera förutsatt att värmen fördelas jämt över hela
golvytan, och att vid normal rumstemperatur golvets yttemperatur ej överstiger +27ºC.
Åldersbeständig plastfolie ska läggas närmast under golvet.
Om golvet skruvas minskas risken för golvknarr.
S p i k n i n g av g o lv

Vid spikning skall spikarna slås in på fjäderns översida och försänkas med en dorn.
Till 20 mm golvet rekommenderas 2,5x65 mm galvaniserad dyckert.			
Till 25 och 30 mm golvet rekommenderas 2,8x75 mm galvaniserad dyckert.
Regelavstånd 20 mm golvet, 40 cm cc.							
Regelavstånd 25 mm golvet, 60 cm cc.							
Regelavstånd 30 mm golvet, 90 cm cc.
Avstånd till vägg 10-12 mm.
Löpande skarv: golvtiljan måste gå över minst två reglar.				
OBS! Lägg ej 2 st. ändskarvar bredvid varandra i samma fack.
Limma kortändarna på golvet för bästa passform.
För att eliminera knarr vid spikning kan man lägga bitar av grålumppapp på reglarna.
Årstidsväxlingar: Vid ökad luftfuktighet sväller golvet. Under vintern binder kyla
fukten och golvet torkar. Små sprickor uppstår.
Vid limning av golv begär särskild instruktion.						
5 % av volymen kan hålla en något lägre kvalitet. Reklamation efter inläggning godtas ej.

