PURLINE organic flooring | wineo 1500
monteringsanvisning, limmad Plank
PURLINE organic flooring wineo 1500 plank för limning är ett högkvalitativt polyuretangolv. Det är baserat på ecuran, ett
högpresterande kompositmaterial som huvudsakligen tillverkas av vegetabiliska oljor, t.ex. raps- eller ricinolja, och naturligt
förekommande mineraliska komponenter, så som krita.
Nedan kommer vi informera dig om de särskilda kraven för en lyckad läggning av PURLINE organic flooring wineo 1500 plank för
limning. Observera att polyuretangolv är en separat produktkategori enligt EN 16776, följ läggningsanvisningen. För mer
information hänvisar vi till våra tekniska specifikationer och vår produktkollektion.
Viktig allmän information:
Kontrollera att de levererade varorna är I perfekt skick innan läggning. Rullarna måste förvaras upprätt. Reklamationer gäller ej
för skurna eller felförvarade varor. Före läggning måste varorna kontrolleras , gällande färg och batch. Lägg endast rullar av samma
batch i samma rum.
De gällande nationella standarder, riktlinjer och föreskrifter samt tekniska referenser och erkända regler för handel gäller vid
läggning av wineo 1500 som plank. Observera följande riktlinjer PURLINE organic flooring wineo 1500 plank för limning.

Observera:
Golvläggaren måste kontrollera att undergolvet är redo för installation samt åtgärda eventuella brister innan golvbeklädnaden
läggs. Särskilt vid:
• Stora ojämnheter.
• Otillräckligt torrt undergolv.
• Otillräckligt fast, för poröst eller för grov yta på undergolvet.
• Förorenat undergolv, t.ex. olja, vax, lack eller färgrester.
• Felaktig höjd på undergolvet i förhållande till höjden på angränsande material.
• Olämplig temperatur på undergolvet.
• Olämpligt rumsklimat.
• Avsaknad av värmeprotokoll för uppvärmda golvkonstruktioner.
• Avsaknad av utskjutande delar av den isolerade kantremsan.
• Märkning av mätpunkter för uppvärmda golvkonstruktioner saknas.
• Mönsterpassning, plan för skarvar.

För att jämna ut ojämnheter och få ett jämnt absorberande underlag rekommenderas att en lämplig avjämningsmassa appliceras
i tillräckligt tjockt lager. Icke-absorberande underlag eller underlag som är skyddade mot stigande fukt måste avjämnas med en
skikttjocklek på minst 3 mm. Följ tillverkarens anvisningar. Vid limning av wineo 1500 Plank till underlag med golvärmesystem,
måste EN 1264-2 (Room Surface Integrated Heating and Cooling Systems with Water Flow Part 2) beaktas utöver nationella krav.
Yttemperaturen ska inte överstiga 27°C.
Du kommer behöva följande verktyg för läggning (1):
1. Penna
2. scale rule/tape measure
3. Kniv med krok- & trapetsblad
4. Snörslå
5. Limspridare A2
6. Linocut nedfällarkniv
7. Tryckvält
8. Mattgnidare
9. Vält min. 50 KG
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Acklimatisering:
wineo 1500 plank för limning samt alla nödvändiga verktyg och hjälpmaterial måste acklimatiseras i små staplar (3) i de
rum som ska installeras, under minst 24 timmar före installationen under följande villkor!
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Krav på rumsklimatet:

•

Lufttemperaturen i rummet > 18 °C (men inte mer än 26 °C).

•

Golvtemperatur > 15°C (men inte mer än 25°C).

•

Relativ luftfuktighet < 65%.

Det måste säkerställas att det råder konstanta klimatförhållanden i rummet under både acklimatiserings- såsom härdningsfasen
för limmet. Det ovan nämnda rumsklimatet måste bibehållas under minst 72 timmar före, under och efter limning av
golvbeläggningen.

Läggning:
För att åstadkomma ett optimalt läggningsresultat med så lite spill som möjligt, rekommenderar vi att du mäter den yta som ska
täckas och delar upp den enligt materialformatet och läggningsmönstret (4). Vi rekommenderar att du överför måtten för de tre
första panelraderna, inklusive avstånd till kanten, till undergolvet med hjälp av en snörslå (5).
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Applicera nu det av Windmöller GmbH godkända limmet (6) jämnt enligt limtillverkarens anvisningar med hjälp av den limspridare
som rekommenderas för detta ändamål (A2-tandning). Vi rekommenderar att man använder låg-emissions och lösningsmedelsfria
dispersionslim, t.ex. EC1 eller RAL (Blue Angel). För mer information hänvisar vi till vår rekommendation om lim. Limtillverkarnas
bearbetningsriktlinjer måste följas. Låt limmet torka lite enligt tillverkarens anvisningar, med hänsyn till klimatförhållandena i
rummet. Placera nu beläggningen i limbädden i "vidhäftningsfasen" (7).
(Attention: no adhesive bed bonding).
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De enskilda PURLINE-plank/tiles ska läggas skarvtätt och spänningsfritt i limbädden (8). För att uppnå ett visuellt tilltalande
läggningsmönster rekommenderar vi en tillräcklig fogförskjutning (ca 30 cm för plankformat) (9).
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Planken pressas sedan ned över hela ytan med ett lämpligt pressverktyg. För detta ändamål rekommenderas en tryckvält eller en
tryckbräda (10). För att uppnå ett idealiskt läggnings- och användningsresultat är det viktigt att säkerställa en god vätning av
limmet (11) på baksidan av materialet.
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Markera nu de plank som ska användas (12) och skär till de exakt så att kantfogarna (13) förblir öppna för att undvika ljudbryggor
och tryck på väggar och dörrkarmar.

12

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Windmöller GmbH Nord-West-Ring 21 | 32832 Augustdorf | Verlegehotline: +49 (0) 52 37 – 609-530

13

Seite 4 von 5
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 02/2021

PURLINE organic flooring | wineo 1500
monteringsanvisning, limmad Plank

För att åstadkomma en snygg och jämn övergång till befintliga eller angränsande golvbeläggningar rekommenderar vi att du
använder en Linocut nedfällarkniv (14/15).
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Efter att planken har gnuggats manuellt och skurits i rätt storlek rullas golvet (16) jämnt och långsamt med hjälp av en vält (vikt
minst 50 kg). En tryckvält (17) rekommenderas för de otillgängliga områdena för den välten, särskilt ytterkanterna..
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Den installerade ytan får inte tas i bruk/belastas förrän limmet har satt sig helt och hållet (följ limtillverkarens anvisningar).
Observera att entreprenören har en underhållsskyldighet (skydd av golvbeläggningen från skador från efterföljande hantverk)
för ett avslutat men ännu inte godkänt hantverk. Använd endast diffusionsöppna skyddsmaterial. Efter godkännande överförs
underhållsskyldigheten för de godkända ytorna till beställaren.

Rengöring och underhåll:
Se våra detaljerade rekommendationer för rengöring och rengöringsmedel www.wineo.de!
I och med publiceringen av denna monteringsanvisning (02/2021) förlorar alla tidigare versioner sin giltighet.
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