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Läggningsanvisning
Före installation påbörjas
Kontrollera att du fått rätt produkt och att allt material är från samma batch. Kontrollera även att materialet inte har några 
synliga fel. Felaktigt material ersätts med nytt material av samma sort. Material som installerats med synbara fel anses 
som accepterat och berättigar därmed ej till reklamation.

Vid golvläggning ska rumstemperaturen vara mellan +18° och +25° och den relativa fuktigheten i lokalen ska vara mellan 
25% och 70%.

Golvmaterialet ska acklimatiseras i rummet i minst 24 timmar innan golvläggning. Rumstemperaturen ska behållas minst 
72 timmar efter montering.

Undvik att belasta golvet de första 24 timmarna efter installation. 

Golvvärme ska vara avstängd under installation samt under limmets härdningstid (ca 1 vecka). Därefter kan 
golvvärmen sättas på och temperaturen ökas succesivt. Golv och lim får utsättas för max 27oC.

Undergolv

Undergolvet ska vara rent, tillräckligt torrt, jämnt, stabilt, fritt från sprickor, ojämnheter och svikt. För planhet gäller Hus 
AMA klass A enligt aktuell utgåva.

Vid läggning på betong gäller RF max 85% uppmätt enligt branschstandard. 

Tänk på att avlägsna damm, lös smuts, fläckar från färg, olja och liknande för att undvika försämrad vidhäftning. 

Om golvvärme finns ska undergolvet vara plant och stabilt. FuturaPublic får utsättas för max 27°C.

Avjämna eventuella ojämnheter med spackel eller avjämningsmassa med lämplig hållfasthet för verksamheten i lokalen. 

Undergolvet ska vara jämnt och sugande/flytspacklat.

Montering

Limmet ska vara anpassat för pvc-fritt luxtury tile och lämpligt i förhållande till förusättningar och användningsområde för 
lokalen. 

Följ limtillverkarens anvisning gällande limmängd, limspridare och monteringstid. 

Säkerställ övervätning av lim till plattans baksida. 

Limma inte större yta än att du hinner lägga plattorna i lämplig tid. 

Omgående efter installation ska plattorna vältas med en golvvält om minst 45 kg. Välta golvet i båda riktningarna.

Det nylagda golvet ska täckas om ytterligare byggverksamhet ska göras. Använd diffusionsöppet täckmaterial i enlighet 
med Hus AMA och GBR:s tekniska råd. 

Tejpa inte direkt på FuturaPublic-plattorna.
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Giltighet

Idé Flooring Sverige AB lämnar 10 års garanti på plattans slitskikt. Garantitiden räknas 
från fakturadatum.

Garantin gäller inte om:

• golv med synliga skönhetsfel eller skador har installerats.

• golvet inte är installerat av auktoriserad fackman.

• läggningsinstruktioner inte följts.

• städinstruktioner inte följts.

• golvet är eller har varit utsatt för solvärme mer än 35 grader.

• undergolvet inte håller Klass A ± 2 mm på 2 meter eller ± 0,25 mm på 25 cm.

• golvet utsatts för repskador, färgspill, onormalt tung belastning, mekanisk åverkan, 
hydraliskt tryck (såsom liftar, truckar mm).

• golvet inte har lagts på hårda, jämna, släta, ej sviktande eller felaktigt underlag.

• golvet lagts på betong med RF över 85%.

• golvskydd under kontorsstolar med hjul ej har använts.

• möbeltassar ej har använts under stolsben.

• golvvärme överstiger 27 grader.

Garanti 


