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Läggningsanvisning
VinylLocking L500 COMFORT
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Börja med att klicka ihop två långsidor. Använd parkettkloss eller
liknande verktyg för att få rätt vinkel när plattorna klickas ihop.

Montera ihop plattorna enligt siffrornas ordning
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verktyget skapar rätt °

med Drop & Lock Click System
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OBS! Använd snörslå/
laser el. distanskloss för att få
en rak linje som plattorna läggs efter!
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Lägg limfog här

Fortsätt med nästa platta, placera långsidan först, använd verktyget
för rätt vinkel, pressa/lås därefter kortsidan.
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6 mm
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Tryck plattans kortända rakt ner.
OBS! Lämna en 6 mm springa mot väggen runt om (rörelsefog).

Tryck plattans kortända rakt ner.

8.

Pressa ihop med handen/fingrarna

Knacka försiktigt med en gummihammare, och försäkra dig om att
plattorna är låsta.
Viktigt att tänka på:
• Kortändarna limmas med Casco Trälim.
• Golvet ska läggas på hårda jämna underlag. Ingen underlagspapp eller foam ska användas.

OBS! minst 15 cm
178°

• Toleransnivå på buktighet är 2 mm på 2 m.
• Innan läggning ska golven förvaras liggandes.
• Golven får ej utsättas för värme mer än upp till 35°C.

180°

OBS! Direkt starkt solljus är ofta över 35°C. (ex. skyltfönster, uterum)
Kontakta oss för mer information:
Tel: 031-68 10 00, mail: info@idetrading.se. www.idetrading.se
OBS! Garanti gäller endast då läggning skett enligt våra anvisningar.

Knacka försiktigt med verktyget flera gånger mot hela plattans
längd. Viktigt att kontrollera att plattorna klickats ihop ordentligt
innan man fortsätter med nästa. OBS! Om plattorna inte klickats
ihop ordentligt finns risk att golvet går isär.

Lägg plattorna rakt.

Följ inte väggen om den inte är
helt rak.

Tvärskarvarnas förskjutning
måste vara minst 15 cm ifrån
varandra.

Lägg inga skarvar så det bildar
ett kors.
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