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FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV ALLURA CLICK
•
Mattkniv med tillhörande blad.
•
Tumstock / måttband
•
Gummihammare med vitt huvud
•
Distanser
•
Blyertspenna / T-linjal
•
Forbo Click-Underlay (vid ytor över 30 kvm)
FÖRBEREDELSER OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE LÄGGNING
Undersökning av varorna
Se till att det levererade golvet är i felfritt skick. Inga ersättningsanspråk godtas på varor efter det
att de lagts eller skurits till önskad storlek. Konsekvent färgåtergivning kan endast garanteras för
leveranser från samma produktionstillfälle (batch).
Acklimatisering
Låt Allura Click acklimatiseras i minst 24 timmar i det rum det ska läggas, i följande
rumstemperaturer.
Rumstemperatur
Allura Click ska läggas i en rumstemperatur mellan 18 °C och 25 °C. Undergolvets temperatur får
inte understiga 15 °C.
Underlag
Underlaget måste vara av en fast konstruktion, ej sviktande. Undergolvet skall uppfylla kraven
enligt HusAMA tabell 43.DC/1 , klass A (+/-3 mm per 2 m samt +/- 1,2 mm per 25cm). Den relativa
fuktigheten (RF) i betonggolv får inte överstiga 90% RF. Mätning av RF i underlag skall utföras
enligt HusAMA 14 YSC.1. Var speciellt uppmärksam på fuktförhållanden vid golv på mark.
Läggning bör ej ske på tillskjutande fukt. Underlag av skivmaterial förutsätts hålla 8 % fuktkvot
(40 % RF vid +20º C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår. Förändringar i
materialet kan uppstå på grund av t. ex. onormal fuktpåverkan från underlaget, rörelser i
underlaget, värme från t ex värmerör som ger en golvtemperatur över +27º C, etc. Enligt Hus AMA
14 kapitel MF skall skyddstäckningsmaterial vara fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig
beläggning.
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Click underlay skall användas som underlag vid ytor över 30 kvm. Vid läggning av mindre ytor
kan läggning ske utan Click underlay. Läggning sker då på grålumppapp, betong/
avjämningsmassa eller gamla hårda golv. Övriga underlag bör ej användas. Textila
golvbeläggningar och nålfiltsmattor måste avlägsnas. Vi rekommenderar att som princip
avlägsna gamla golvbeläggningar.

ANVÄNDNING AV UNDERLAGSMATTAN FORBO CLICK UNDERLAY
Rulla ut Click Underlay tvärs riktningen för installationen av Allura Click med
skyddsfilmen uppåt. Avlägsna skyddsfilmen och installera plattorna mot den
klibbiga Click Underlay.
Forbo Click Underlay används vid
läggning på:

Denna underlagsmatta ger följande
fördelar:
• Överbryggar ojämna ytor i
underlaget, t.ex. vid läggning
på keramikplattor, trägolv osv.
• Optimering av stegljudsnivåer.
• Maximerad halksäkringseffekt,
t.ex. i butik-i-butik, särskilda
försäljningsområden osv.
• Minimering av krasande ljud.
• Förbättrad gång- och
läggningskomfort.
• Stegljudsdämpning med 15 dB.

• Laminat / parkett.
• Jämna stengolv, marmor,
kvadersten.
• Keramikplattor (fogkrav: < 5 mm
bredd / < 2 mm djup).
• PVC-golv.
• Jämna golvbeläggningar, nya eller
omarbetade.

För ej listade underlag krävs godkännande från Forbo Flooring Systems. Underlåtenhet att
använda Click Underlay eller användning av alternativa underlagsmattor, som ej testats eller
godkänts av andra tillverkare, kan leda till att garantin blir ogiltig och eventuella garantianspråk
avvisas i händelse av skada.

LÄGGNING AV ALLURA CLICK
Anvisningar för läggning
Arbeta alltid från vänster till höger i läggningsområdet. Vid detta arbete ska brädans fjädersidor
vara riktade mot väggen. Lägg brädorna i riktning mot rummets huvudsakliga ljuskälla. I långa,
trånga utrymmen kan du förbättra det lagda golvets stabilitet genom att lägga brädorna på
längden.
Expansionsfogar och kantavstånd
Använd lämpliga distanser för att säkerställa att fogen är minst 5 mm runtom. TIPS! Använd
restbitar från golvet som distanser. Se också till att ha ett avstånd på 5 mm till alla fasta föremål i
rummet, t.ex. rörgenomföringar, dörrkarmar osv! Expansionsfogen får i princip inte täckas över
med silikon, elkablar eller liknande material!
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Skruva eller spika inte fast trösklar eller lister genom det nya golvet, använd höjd-distanser.
Förslagsvis en restbit från golvet för att få tröskel mm i samma nivå som golvet.
Läggning
•
Lägg den första brädan med fjädersidan riktad mot väggen och fäst ihop övriga brädor i
kortändarna. Se till att fjäder och not på brädorna passar in perfekt.
•
Fäst dem genom att knacka försiktigt med en gummihammare med vitt huvud.
•
För att montera efterföljande brädrader, foga in den minst 30 cm långa bräda som återstår
från den första raden i den längsgående noten i den lagda raden i en vinkel på cirka 30°. Sänk
sedan ned den med ett lätt tryck mot föregående rad.
•
Ta följande bräda och för in även den med långsidan i en vinkel på 30° i den första brädraden
som redan ligger plant på golvet. Passa in den så nära som möjligt med föregående lagda
bräda och lås fast enligt beskrivningen ovan.
•
Tillämpa samma teknik för att lägga kvarvarande rader. Se till att skarvarna i de individuella
raderna har en förskjutning på minst 30 cm för en optimal läggningsplan. Tillämpa fallande
längder med förskjutning om det är parkett en mönstrad produkt. Undvik att placera skarvar
lika närliggande rader.
•
För att kunna lägga den sista raden mäts avståndet mellan väggen och den lagda raden och
överförs till brädan. Den sista raden ska helst motsvara halva brädans bredd.
•
Om den sista raden avslutas mot kapad karm eller foder kan det vara svårt att få in brädan. Då
kan man vara tvungen ett avlägsna en del av fjädern för att få in den. Om så är fallet måste den
låsningen förstärkas med anpassat lim.

LÄGGNING AV ALLURA CLICK
Steg 1. Första raden
Fjädersidan mot väggen. Den
kvarvarande delen (min. 30 cm) från den
första raden kan användas som första
planka i den andra raden.
Steg 2: Andra raden
Håll plankan i 30° vinkel, för in fjädern i
noten på första raden.
Steg 3: Släpp ned plankan
Lägg ned plankan – klart!
Sammanfogning av ändar:
Lås fogarna genom att knacka lätt på
dem med en gummihammare med vitt
huvud. De låsta plankorna ska ligga
jämnt.
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Rörelseprofiler i utrymmet
Rum med ett fritt utrymme på 500 m² kan läggas utan fogar och maximal längd får vara 25 lpm. I
extremt smala, långa rum måste man respektera expansionsutrymmet för produkten.
Rumsutrymmen med byggkomponenter som sticker upp (pelare, brandväggar, dörröppningar
osv.) bör skiljas av med expansionsfogar på minst 5 mm, på samma nivå som golvet. Vid
montering av kantlister och/eller tillfälliga ändprofiler, sätt inte fast dessa i golvbeläggningen!
Genomdrag mellan olika utrymmen får ej utföras.
Viktiga råd efter läggningen
• Avlägsna alla distanser.
• Allura Click får aldrig monteras fast som en del av byggkonstruktionen. Golvläggningen får
inte monteras fast i underlaget, i inredningen eller andra fast inbyggda delar.
• Mängden smuts kan minskas väsentligt med användning av effektiva avtorkningszoner och
dörrmattor. Använd alltid möbeltassar under flyttbara möbler placerade på hårda golv.
Utrusta kontorsstolar och andra rullande föremål med länkhjul.
• Vid värmegolv får temperaturen aldrig överstiga 27 grader. Om separata mattor läggs
ovanpå ökar isoleringen med risk för överskriden temperatur som följd. Gränstalet 27
graders yttemperatur gäller oavsett solinsläpp, värmegolv eller andra alternativa
värmekällor.
Utmärkande drag
I vinterträdgårdar och liknande rum med en omfattande mängd fönster från golv till tak bör
användning av Allura Click utvärderas noga på grund av de extrema variationerna i inomhusklimatet. I dessa fall krävs separat medgivande och godkännande från Forbo Flooring Systems.
I rum som dessa måste man skydda golvet med solskydd på fönstren för att hålla ned
temperaturen på golvet.
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Efter läggning ska slutrengöring utföras. Allmän rengöring kan utföras genom sopning,
dammsugning eller våttorkning. Vid kraftig nedsmutsning, använd rengöringsmedel för
polyuretan. Fläckbildande och aggressiva ämnen ska omedelbart avlägsnas från ytan. Grus och
annat hårt om dras över ytan kan repa produkten. Stoppas gruset utanför dörren eller vid en
avtorkningszon innanför dörren.
Se även våra omfattande rekommendationer avseende rengöring och rengöringsmedel
www.forbo-flooring.se.
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Forbo Flooring ingår i den schweiziska
Forbokoncernen och erbjuder ett
komplett sortiment av golvprodukter
för såväl företag som privatpersoner.
Våra högkvalitativa textil-, linoleum-,
vinyl- och parkettgolv förenar funktion,
färg och design, vilket möjliggör
helhetslösningar för golv i alla miljöer.

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se
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