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LÄGGNINGSANVISNING
Läggningsanvisning för Coral

Förutsättningar
Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. Den relativa
fuktigheten (RF) i betonggolv får enligt AMA Hus 11 inte överstiga 85% för Coral med vinylbaksida. Mätning
av RF i underlag skall utföras enligt AMA Hus 11 YSC.1. Var speciellt uppmärksam på fuktförhållanden vid
golv på mark. Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid läggningstillfället vara minst
+ 18°C, och den relativa luftfuktigheten i lokalen max 60 %. Underlag av skivmaterial förutsätts hålla en
fuktkvot på max 9,5 % (40 % RF vid + 20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår.
Vid läggning i trappor rekommenderas Coral FR .
Limrekomendationer
Tänk på att Coral krymper lite. Coral skall därför limmas ned om installationen är över 2x3m eller om det är
en vägg till vägg installation. Coral Fr skall alltid limmas ned.
Coral Classic, Brush Blend, Brush Pure, Welcome, Duo, Basic och Grip med baksida av vinyl limmas ned
med golv och vägglim. Tänk på att vid limning av T32 Marine skall lim användas som är förenligt med IMO
godkännandet.
Coral Grip med öppen struktur limmas med 2 komponent Polyuretanlim
Tejplimning rekommenderas ej, ej heller dubbelhäftande tejp. Önskas enkel borttagning rekommenderas
limning med dra loss primer.
Lim och limningsmetod rekommenderas enligt lista från limleverantörers förening och GBR,
www.lim.se eller www.golvbranschen.se. Följ respektive limleverantörs rekommendationer.
Partimatchning
Som med alla golv skall man inte blanda olika tillverkningspartier/batcher eftersom det kommer att
resultera i synliga skillnader. Det är speciellt viktigt att olika partier inte blandas i samma område.
Vid beställning av material skall varje sammanhängande golvyta komma från samma parti. Partinumret är
tydligt märkt på baksidan av rullen eller plattan och måste kontrolleras före början av installationen.

Läggning
Alla rullar och kap av Coral skall förvaras på ett plant underlag och acklimatisera sig i installationsmiljön
efter tillskärning i 8 timmar.
Försök att undvika skarvar i gångstråk.
Det finns en pil som visar lugg riktning på baksidan av varje produkt. Installera våderna med alla pilar i
samma riktning.
För alla Coral textilprodukter (utom Coral duo) med en Everfort vinylbaksida, Skär bort 2,5 cm kanten plus
ytterligare 1cm av textilen för få en lämplig kant att skarva med.
För Coral duo (Everfort vinyl baksida) skarvning, ta bort 2,5 cm kanten från alla sidor och eventuellt
ytterligare material som är nödvändigt för att få sammanhängande ribbor mellan våderna. Riktningen för
tillverkning av Coral duo är inte gångriktningen - se till att ribborna går vinkelrätt mot gångriktningen.
Montering av kantlist och skarvning med kantband
Skarvband och kantlist monteras med fogvätska Typ C. Sörj för god ventilation under montering.
Applicera tillräcklig mängd på skarvlist/skarvband och lägg kantlist/skarvband och matta i jämn press med
hjälp av tyngder över det skarvade området.
Kantlist för Coral Classic/Brush/Duo / Welcome finns med art nr 91852
Kantlist för Coral Grip finns med art nr 91853
Skarvband finns med art nr 91854
Observera att glansskillnader förekommer mellan fabriksproducerad kant och påmonterad kantlist.
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