
Monteringsanvisning 
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Allmän information
Complete Step är en helhetslösning med integrerad trappnos med färdig kontrastmarkering och halkskydd.

Trappnosarna måste ha en rundad radie på minst 12 mm utan överhäng. Rundningen måste vara jämn, rak och regelbunden. Plan och 
sättsteg måste vara jämna utan oregelbundenhet.

Rullbredden ger möjligheten att tillverka 2 steg

Trappnosarna ligger spegelvända mot varandra i rullens bredd vilket innebär:
- Upp till 18,0 cm höga sättsteg + skärmån
- Upp till 31,5 cm djupa plansteg + skärmån

Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid läggningstillfället och minst 48 timmar innan installation vara minst vara minst + 
18°C till 27°C och den relativa luftfuktigheten i lokalen max 60 %. Ovan temperatur skall även bibehållas i lokalerna minst 24 timmar efter 
avslutat installation Om materialet förvarats eller transporterats i en miljö kallare än 10°C måste acklimatiseringstiden förlängas med minst 48 
timmar. 

Förberedelser 

Underlaget ska vara jämnt, torrt sprickfritt, tillräckligt hållfast och jämnt sugande. RF i underlag får inte överstiga 85% RF enligt AMA Hus.
Trappnosen måste vara rundad med en radie av minst 12 mm.
Mät plan och sättsteg noga och kapa till med skärmån.

Ett steg (plan + sättsteg)
      (   max: 505mm 

Balanced step (step max: 740mm)
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Limning
- Se till att underlaget och materialets baksida är rena och fria från föroreningar.
- Använd ett vattenbaserat kontaktlim från Casco, Bostik eller Ardex.

Åtgång : Beräkna ca 300g/m2 vid dubbellimning (150 g på undergolvet och 150 g på mattans baksida)
Använd en roller eller pensel vid limning.
Kontrollera aktuell limleverantör avseende exakt limmängd och öppentider. Utför alltid ett limprov innan slutlig montering.
Neopren/lösningsmedelsbaserade kontaktlimmer får inte användas på Sarlon produkterna på grund av risk för mjukgöravandring.

Montering av första och sista steget
Det första och sista steget bör ha minst 100 mm av en avvikande kulör på stegen i publika miljöer mot resterande material. 
• Kontrastmarkeringarna måste vara tydliga
• Trappnosarna ska vara halkhämmande
• Trappnosen får inte ha något överhäng

Läggning av trappsteg
• Starta läggningen längst ned och fortsätt uppåt.
• Markera en rak linje på baksidan, linjen ska markera där trappnosens radie börjar mot plansteget. (Linje A).
•Rita även motsvarande linje på strappsteget.

• Limma materialet samt trappsteg med pensel, fin roller eller spackelspade med rekommenderad mängd lim och låt torka.
• Rulla materialremsan så baksidan med linjen är synlig utåt när limmet är torrt och inte väter över.
• Placera materialet på steget med hjälp av de markerade linjerna.
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• Använd fönen och pressa fast materialet: 

1. Pressa fast räfflorna på plansteget
2. Fortsätt pressa från mitten på plansteget framåt och ut mot kanterna
3. Pressa sedan från räfflorna nedåt
4. Fortsätt sedan från mitten på sättsteg nedåt och ut mot kanterna
5. Skär rent materialet mot kommande sättsteg och underliggande plansteg

Skarvar
Trådsvetsning mot exempelvis kontrastmarkeringar bör utföras tidigast 24 timmar efter montering. Fogning mellan plan/sättsteg utförs 
lättast med färganpassad mjukfog (Meyniflex). 
Kemsvets Typ C kan även användas vid fogning.

Efter slutförd läggning
Liksom alla nylagda nyinstallerade golvbeläggningar ska Sarlon Complete Step skyddas från tung trafik i 72 timmar eller, om 
golvet ska utsättas för hög punktbelastning eller hjultrafik, i fem dagar. Golvet får inte tvättas förrän tidigast 48 timmar efter 
installationen. 

Skyddstäckning  
Skydda alltid golvet med tjockt papper alternativt i kombination med skivmaterial. Enligt AMA Hus 18 kapitel MF skall 
skyddstäckningsmaterial vara fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig beläggning. Om tejp används får det inte 
appliceras direkt på golvmaterialet då produkten har en färdig ytbehandling som kan skadas vid demontering av tejpen. 

Skötsel 
Complete Step är försedd med en mycket tålig och beständig PUR-yta. Särskilda skötselanvisningar finns för plast i offentlig 
miljö på www.forbo.se 

Vid eventuella problem  
Kontakta Forbo Flooring AB om golvmaterialet är skadat eller felaktigt. Lägg inte in produkter med synliga fel! Endast 
materialkostnad ersätts om så sker. Uppge alltid bal- och partinummer om varor skall returneras.  

Transportskador  
Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls 
till transportföretaget eller Forbo Flooring AB snarast, dock senast inom sju (7) dagar. Ovanstående anvisningar och 
rekommendationer är baserade på egna provningar och på lång erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat 
påverkade av lokala omständigheter eftersom dessa ligger utanför vår kontroll.  

Kontakta oss vid frågor eller problem: info.sweden@forbo.com Tele: 031-89 20 00 
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