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LUXURY VINYL PLANKS 

 
 Vinylklick & SPC 

Installation Instruktioner 
 

 

INTRODUKTION 
      Dessa instruktioner är skrivna som en guide som ska användas för installation av Floorworlds golv. 
 

 

HANTERING OCH LAGRING 
1. Alla Floorworld golv måste förvaras i ett inomhus, klimatkontrollerat 

utrymme och skyddas från elementen. Temperaturen måste hållas 
mellan 18,3 °C och 29,4 °C med en relativ luftfuktighet mellan 40% 
och 60%. 

2. Låt golvpaketen ligga oöppnade och horisontellt i det rum de ska 
läggas under minst 48 timmar innan de installeras.  

3. I områden som utsätts för starkt eller direkt solljus, måste 
produkten skyddas under konditionering och installation 
genom att täcka av ljuskällan. Efter installationen måste 
produkten skyddas från långa perioder med direkt solljus. 
Överdriven värme kan leda till oönskad expansion och 
sammandragning och eventuellt separering av det färdiga 
golvet.  
Vid hög exponering för solljus rekommenderas användning av 
fönsterbehandlingar.

 
4. Golven rekommenderas inte för användning utomhus. Exponering 

för överdrivna UV-strålar kan resultera i blekning, nedbrytning och / 

eller färgvariation. 

5. Golvet måste noggrann inspekteras och kontrolleras för skador, 
defekter och tillfredsställande färgmatchning. En auktoriserad 
distributör eller Floorworld-representant måste meddelas om 
eventuella fel innan installationen fortsätter. Vi betalar inte för 
arbetskrafts- eller materialkostnader för installerade material med 
synliga fel. 

 

 

ALLMÄNT FÖRBEREDELSE AV UNDERGOLV 
1. Alla undergolv måste vara permanent torra, rena, släta och 

strukturellt sunda. Ytan måste vara fri från allt damm, lösa partiklar, 
lösningsmedel, färg, fett, olja, vax, alkali, tätnings- / 
härdningsföreningar, gammalt lim och allt annat främmande material, 
vilket kan påverka installationen och limbindningen till underlaget. 
Permanenta och icke-permanenta markörer, pennor, kritor, färg eller 
liknande markeringsverktyg som används för att markera underlaget 
eller baksidan av det fjädrande golvmaterialet kan orsaka flyttande 
färgning. Golvförorening eller markeringar som blöder genom 
golvmaterialet och orsakar missfärgning eller färgning utesluts från 
garantin.       
Alla underlagsföroreningar måste tas bort mekaniskt innan 
golvmaterialet installeras.  
OBS: Använd inte flytande lösningsmedel eller limborttagningsmedel. 
Fyll alla fördjupningar, sprickor och andra yttre oegentligheter med en 
cementbaserad massa av god kvalitet som är lämplig för detta 
ändamål. 

2. Floorworld rekommenderar inte installation över befintliga fjädrande golv. 
Alla befintliga golv och lim måste tas bort mekaniskt innan det nya 
golvmaterialet installeras.

    Vid användning  av underlagsmaterial , skall ett stumt underlag användas 
typ, lumppapp. Foam som är fjädrande skall inte användas.

 

3.

 

Om det finns risk för fukt i undergolvet eller om du är tveksam 

måste detta kontrolleras.

 

Tejpa alla fyra sidor runt en plastfilm 

direkt mot golvet. Om det finns tecken

 

på fukt under plastfilmen 

efter 24 timmar ska du kontakta din återförsäljare för råd.

 

 

Installera inte Floorworld-golv över expansionsfogar, styrfogar eller 

andra rörliga fogar i underlaget. Dessa fogar måste respekteras och 

får inte fyllas med produkter som inte är avsedda för detta 

ändamål. Kontakta en tillverkare av utvidgningsskydd för att möta 

specifika golvförhållanden

 

Alla undergolv av betong måste testas med avseende på fukt och 

pH (alkalitet).
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h. Installera  långsidan  av den första plankan  på den andra raden. 
Kom  ihåg att placera en 6  mm  avstånd  mellan  väggen  och 
kortsidan av planken . För in tungansidan i spåren på föregående 
rad  i låg  vinkel  och  rotera  nedåt  tills  planken  är platt  med 
underlaget.

           
          

           
            

     

i.  För att installera den andra planken i den andra raden. Sätt
   i tungan  

           
            

             
          

           
            

        
            

          
         
            

            

j.  Fortsätt  arbeta  från  vänster  till  höger  för  att  upprätthålla  ett 
slumpmässigt  utseende . Plankor  kan installeras  rad för rad eller 
genom  att arbeta  flera rader  med trappstegsmetoden . Var noga 
med  att hålla  ett  6 mm utrymme  runt  alla  väggar  och  vertikala 
föremål. Förskjutna ändfogar minst 30 cm

        

          
           
         

    

k. I de flesta fall möjliggör  flexibiliteten  enkel placering  av plankorna 
under dörrlister och höljen. I händelse av att detta inte kan göras, 
är det nödvändigt  att ta bort läppen  på spårkanten  på plankorna 
som du passar på med en skarp verktygskniv  och rak kant. Detta 
gör att du kan installera plattan liggande platt. Efter att läppen har 
trimmats  av på plankorna  du passar  på, lägg  planken  platt  på 
golvet . Applicera  en tunn pärla PVA-lim ovanpå  tungan  och skjut 
planken  i läge. Torka  omedelbart  bort  överflödigt  lim med 
en fuktig trasa.

           
           

            
             

           
            

              
           

        

l. När alla plankor har installerats tar du bort distanserna runt rumet
        

  
m.Installera  övergångs - och  vägglister . Vägglisten  måste  vara 

tillräckligt  stor för att täcka 6 mm expansionsutrymme . Fäst inte 
några lister med spik genom golvet.

          
         

    

           
           
       

         
         

        

 
         

         
  

 
          

          

floorworld AB
Järnvägsgatan 3
731 30 Köping
www.floorworld.se

f.  Den  sista  planken  i den  första  raden  måste  skäras . Mät 
avståndet  mellan  väggen  och ytan på den sista  fulla  planken . 
Dra 6  mm  från  denna  mätning  för  att  möjliggöra  distans . Om 
denna  mätning  är  mindre  än  20  cm  måste  längden  på  den  första

 planken  i  raden  skäras.  Detta  möjliggör  en  längre  planka  i  slutet
 

av
 raden.  Den  första  och  sista  planken  i  varje  rad  måste  vara

 
minst

 
30

 cm  lång .  Plankorna  skärs  med  en  skarp  verktygskniv
 

och
 

en
 

rak
 kant  /  vinkelhake .  Skär  ytan  på  plankan  med

 
en

 
verktygskniv

 
och

 bryt  sedan  plankan  vid  

             
           

skurna  linjen.

g. Den återstående  biten från den sista planken i den första raden 
kan tjäna som den första planken i den andra raden förutsatt att 
den är minst  30  cm  lång.  Förskjut  alltid  ändfogarna  från  rad  till  rad

 minst  30  cm.

            

INSTALLATION

 
     1.

 

Komma igång:

a. Golvet får inte limmas eller spikas på underlaget.
         b.

     

Installera inte skåp på golvet.
c. Layout rum så att den sista raden med plankor är bredare än 

50 mm, exklusive tungan.
d. Minst 6  mm  expansionsutrymme  krävs  runt  rummet  och  alla  

vertikala föremål.
     e. Använd  inte  en  hammare  och  tappblock  för  att  installera  

plankor.
2. Plank

 
installations

 
procedur:    

a. Batchnummer
 
ska

 
inte

 
blandas

 
under

 
installationen.    

b. Kvadrera
 
området

 
och

 
upprätta

 
referenspunkter

 
på

 
underlaget.    

c.
 
Börja

 
lägga

 
plankor

 
från

 
vänster

 
sida

 
av

 
startväggen

 
och

 
arbeta       

till
 
höger

 
sida.

 
Plankans

 
tungesida

 
ska

 
vända

 
mot

 
startväggen.

d. Placera  6  mm  distans  mellan  plankornas  korta  och  långa  sida  och
 väggen .  Placera  alltid  en  distans  mellan  väggen  och  där  plankorna

 sammanfogas.

 Tungan 

 Groove 

sidoändfog  in  i spårets  sidoändförband  på  den 
föregående  plankan  i låg vinkel. Placera plankens  långsida med 
tungan sida som överlappar något spårområdet för plankorna i

    föregående rad. Lyft planken uppåt och arbeta från vänster sida
    på planken till höger, tryck försiktigt framåt tills hela planken
    ingår i föregående rad. Var försiktig när du installerar plankornas 

långsida . Tryck  inte  på plankorna  för   hårt  eftersom  det  kan 
snedvrida  eller  deformera  spåret . Rotera  planken  nedåt  tills 
planken är platt med underlaget . Fortsätt  installera  återstående 
plankor i raden. Det är viktigt att se till att de första två raderna 
är raka och fyrkantiga eftersom de kan påverka hela installation.




