Läggningsanvisningar
Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.
Allmänt om Bambugolv

Bambugolv är en massiv naturprodukt precis som övriga träslag och har en viss rörelse. Det skiljer sig även i struktur
och färg vilket är det som gör golvet så levande. Därför kan det skilja en del mellan plank vilket är helt normalt.
Bambugolvet rör på sig i breddriktning och det är viktigt att anpassa avståndet mellan golv och vägg och att använda
sig av breda socklar. Bambugolvet trivs bäst vid luftfuktighet på 30-60%. Solljus kan påverka färgförändringar i
golvet.

Användningsområden:
Bambugolvet kan användas i hela bostaden. Golvet lämpar sig extra bra i tuffa miljöer så som kök och allmänna
utrymmen då det är både hårdare än vanliga trägolv samt att det står emot fukt. Golvet får inte användas i
våtutrymmen eller extremt fuktiga miljöer.

Före installation
Kontrollera golvet/planken noga före installation. Eventuella skador skall anmälas till Wekla. Vi godtar inte
reklamationer på skador eller lack/nyansskillnader efter installation. Kontrollera även att klicken inte är skadad.
Kontrollera att ytan som golvet ska ligga på är helt plant och fritt från smuts. Toleransen för ojämnheter är ± 2 mm
på 2 m.
Innan läggning påbörjas skall golvet alltid förvaras i det rum det skall läggas (eller angränsande rum med samma
temperatur och luftfuktighet) . Temperaturen skall vara 18-22°C och den relativa fuktigheten 30-60%. Öppna
förpackningarna och sprid ut ”planken” för att klimat anpassa golvet i det rum golvet ska installeras. Planken bör
ligga fritt minst 5 dygn. Undvik att installera när luftfuktigheten är mycket hög eller mycket låg. Detta kan leda till
dimensionsförändringar. Detta är viktigt att kontrollera då golvet rör sig. Den största rörelsen är i breddriktningen.
Golvet har en fuktkvot på cirka 6-8 procent. Kontrollera även att underlaget inte har höga fukthalter.
Se till att hålla korrekt avstånd mellan golv och vägg. Läs mer om detta under läggning. Använd tjock sockel för att
täcka rörelsen mellan golv och vägg. Vi rekommenderar 20mm. I mindre rum går det bra med 16mm sockel. OBS!
Den största rörelsen är i breddriktningen! Observera att garantin inte täcker för rörelse i breddriktning.
Ta plank från olika paket för att få större variation på plankens utseende.
Golvvärme får inte överstiga 27 grader Celsius. Stäng av golvvärmen cirka 2 dygn före installation och slå på
golvvärmen igen efter installation. Se till att golvet långsamt värms upp. Reglera temperaturen successivt. Kraftiga
temperaturväxlingar kan leda till att golvet bågnar något.
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Läggning
Bambugolvet är ett flytande golv och skall monteras med klicksystemet Uniclic. Då golvet är en flytande konstruktion
är det av största vikt att golvet även är det efter läggning. Man får således inte belasta golvet för mycket. Kök får inte
monteras på golvet utan golvet skall alltid läggas runt om.
Bambugolv sågas med fintandad klinga. Såga sakta och försiktigt. Vid användning av kap/gerings såg såga inifrån och
emot dig. Detta för att få ett snyggare snitt.
Var noga med att lämna mellanrum mellan golv och alla vertikala objekt (väggar, skåp, rör, etc.), så att golvet har
utrymme att expandera. Avstånden bör vara minst 10 mm för mindre rum och 12-15 mm för större rum. Vi
rekommenderar också att lämna ett expansionsutrymme i dörröppningen mellan rum, detta kan täckas av en T-list.
Golvet ska inte läggas bredare än 6 meter i breddriktningen utan rörelse fog. Detta kan enkelt lösas med en T-list.
Golvet kan röra sig upp till 15 mm per sida på 6 meter då golvet är helt massivt. Största rörelsen är i breddriktningen.
Luftfuktigheten ska vara 30-60%. Vid högsommar är luftfuktigheten som högst och golvet sväller på breddriktningen.
Vid hög luftfuktighet används ett mindre avstånd mellan golv och vägg. Vintertid är det oftast lägre luftfuktighet och
avståndet bör vara högre mellan golv och vägg. Desto längre tid golvet har fått acklimatiserats desto mindre blir
rörelsen efter montage.
Kontrollera att underlaget är rakt och inte sviktar samt det är fritt från smuts. Det går inte att lägga Bambugolv direkt
på reglar utan det krävs ett plant underlag. Vid läggning på befintligt trägolv eller spån skiva skall en 2 mm airolen
matta rullas ut sida vid sida (ej omlott). Vid läggning på betong eller golvvärme måste alltid ångspärr användas.
Ångspärren skall läggas med 30 cm överlappning. Därefter rullas en 2 mm airolen matta ut. Undantag kan göras om
det redan finns ångspärr i konstruktionen.
Installera planken i rummets längdriktning. Är rummet kvadratiskt läggs planken i ljusets riktning.
Golvet klickas enkelt i varandra och läggs på traditionellt sätt. Se till att trycka ihop ändarna innan ni klickar ihop
golvet. Detta för att få en så tajt finish som möjligt. Slå lätt med hammare och en spillbit för att få ihop planken.
Längsgående skarvar blir automatiskt sammanfogade.
Lämna minst 30cm mellan skarvarna och vid start och avslut.
Kontrollera att avståndet mellan golv och vägg är bra och montera golvlister. (Använd tjocka lister för att täcka
rörelsen)
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Den sista raden med golv kan komma att behöva skäras
till för att få plats. Använd då detta tillvägagångssätt:
Lägg slutbrädan som skall sågas till på den näst sista
brädan. Lägg därefter ytterligare en bräda ovanpå
slutbrädan och tryck den intill väggen (med en 10 mm
kil emellan) Dra sedan en linje på slut- brädan och såga
efter den. På detta sätt kopierar man väggens form,
som inte alltid är helt rak

Om det blir en springa vid läggning av sista brädan kan
ett klackjärn användas för få exakt placering. Slå
försiktigt ihop den sista fogen och ta sedan bort kilarna.

Tänk på att det skall vara gott om utrymme runt rören.
Om golvet ligger för tätt emot rören kan golvets rörelse
leda till rören så småningom börjar läcka. Räkna med
10-12 mm utrymme kring rören.
Obs! Tänk på att använda stosettejp och rörstosetter
för att täcka hålen. Detta är mycket viktigt eftersom det
an- nars kan leda till att vatten och fukt kommer ner
under golvet.

Använd en spillbit av golvet för att få ett snyggt resultat
vid dörrfoder. Lägg den som bilden visar och använd
vanlig fogsvans, såga av dörrfodret och ta bort biten.
Skjut sedan in golvbiten under dörrfodret. Tänk på att
golvet inte får hamna närmare än 10 mm från väggen.
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Skötsel och underhåll
Stoppa smutsen vid entrén.
Det är viktigt att använda rena redskap. Byt vatten ofta. Grundrengöring får inte utföras med för mycket vatten eller
starka kemikalier.
Dammsug / våttorka golvet med väl urvriden trasa för att avlägsna alla lösa partiklar såsom grus mm.
Ha en dörrmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper du få in en massa smuts och grus, som annars kan
slita hårt på dina golv.
Sätt filtassar (ej metalltassar som ger fläckar på trägolv) på möblerna så undviker du onödiga märken och repor i
golvet. När du flyttar tunga möbler - lyft, släpa dem inte.
Använd torra metoder för den dagliga städningen. Dammsug, sopa eller torrmoppa golvet så att grus, damm och
annan lös smuts tas bort. Vid behov fukttorkas golvet med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt.
Torka omedelbart upp vatten eller annan vätska. Var noggrann med att torka upp t ex kaffe, rödvin, ketchup och
tuggummi eftersom det annars kan ge fläckar.
Använd inte produkter som innehåller vax på lackade ytor.

Vanliga frågor
Kan man slipa bambugolvet och behandla det med annan ytbehandling?
Ja det går alldeles utmärkt. Det man skall tänka på är att avsluta med rätt grovlek på slippappret beroende på vilken
ytbehandling man avser att använda. Skall golvet lackas bör man avsluta slipningen med P120 eller P180. Skall man
däremot olja eller vaxa golvet så avslutar man med P80.
Om jag får en repa i golvet, hur får jag lättast bort den då?
Använd ett mycket fint slippapper (P 240) och slipa försiktigt över repan. Tänk på att inte slipa över en allt för stor
yta. Använder därefter en touch-up lack (ser ut som en liten flaska med nagellack) och applicera ett lager lack över
det slipade området. Låt torka i 6-8 timmar. Denna typ av lack finns hos välsorterade golv och byggvaruhus.
Kan man lägga bambugolvet i badrum?
Nej, vi rekommenderar inte läggning i badrum.
Kan man lägga golvet på golvvärme?
Ja det fungerar utmärkt. Följ anvisningarna för montering på golvvärme från GBR (Golvbranschens Riksorganisation).
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