ALLMÄNNA INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR AVON FLOORING MED I4F: 3L
TRIPLELOCK OCH CLICK4U TEKNOLOGI
Följande anvisningar är avsedda att hjälpa till att uppnå
en optimal installation.
Eventuell ändring av dessa instruktioner kan påverka
garantierna för AVON golv.
AVON Stone Composite Flooring måste installeras med
ett flytande golvsystem. Skulle du vilja göra en direkt
installation, hänvisar du till din återförsäljare eller AVON
Golvrepresentant eller AVON Flooring hemsida www.
avonflooring.com för eventuella alternativa produkter.
Varning - Flytande golvinstallationssystem ska INTE användas om lasten sannolikt kommer att överstiga 200 kg
/ föremål eller om belastningen är större än 30 kg / cm2
- endast direktprodukter bör övervägas.
FÖRBEREDELSER OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE LÄGGNING
Det är installatörens ansvar att kontrollera att den medföljande produkten och tillbehören är rätt produkt, färg,
mönster och kvantitet.
Före installationen ska varje planka noggrant kontrolleras
i bra naturligt ljus för några uppenbara visuella fel.
Installera aldrig en defekt produkt (om det inte avtalats
med en AVON Flooring-representant).
Om produkten är felaktig eller har visuella fel eller
skador, kontakta återförsäljaren eller en AVON Golvrepresentant.
Generellt kommer AVON Flooring inte att ansvara för
synliga defekter efter att golvet har kapats och / eller
installerats
PROVNING OCH KONSTRUKTION
Betonggolv måste härdas i 60 dagar före installationen av
golvet och ska testas för fuktighet.
Generellt behöver AVON Flooring inte acklimatiseras.
Om emellertid plankorna utsätts för extrema temperaturer inom 12 timmar före installationen, hänvisas du till
“extrema tempraturer före installation“ i slutet av dessa
instruktioner.
FÖRE INSTALLATION
Kartongerna ska alltid lagras horisontellt.
Skydda kartongernans hörn från skador.
Under samt före installationen, inspektera området och
ta bort eventuellt skräp som kan förhindra en korrekt
montering av plankor / plattor.
Alla kommersiella installationer kräver godkännande av
en försäljare av AVON Flooring.
Kontakta din AVON Flooring återförsäljare för mer
information.

BEHANDLING AV UNDERGOLV
Undergolvet måste vara jämnt, mjukt, torrt och
fri från ojämnheter, inklusive damm, smuts, olja,
fett, färg eller annat material eller grovhet.
Betonggolv måste härdas, bli helt torr, med en yta
fri från oegentligheter.
När ett räcke på 2 meter lång placeras på 2 punkter 2 meter från varandra, får ingen del av ytan
vara mer än 3mm under räckvidden.
Sprickor i enlighet med tillverkarens instruktioner. Alla oegentligheter måste jämföras. Befintliga
träplattor, plywood och spånskivor måste kontrolleras för eventuella lösa brädor.
Om lösa brädor hittas eller om rörelsen är överdriven bör undergolvet monteras på nytt och
skadade brädor bytas ut, om så behövs, slipas till
en jämn och dammfri yta.
Golvet kan installeras över de flesta befintliga
golvbeläggningar (t ex keramiska plattor, linoleum, PVC etc.) förutsatt att golvet är platt, torrt
och vid keramik i bostadsinstallation är toleranserna för injekteringslinjen inte mer än 3 mm
breda och 3 mm djupa . Annars bör fogar fogas till
nivån på plattorna med en lämplig nivellering.
Mattan, underlag och / eller befintliga flytande
golv är inte en lämplig undergolv.
AVON Stone Composite Floors ska aldrig installeras över något elektriskt radiant värmesystem
- hastigheten på plötsliga temperaturförändringar
som kan ha negativ påverkan på golvet. AVON
Stone Composite Floor kan, med förbehåll för att
följa anvisningarna i den hydrauliska strålningsuppvärmningsanmärkningen i slutet av dessa
instruktioner, installeras över ett system med
varmvattenberedningar.

VÅTUTRYMMEN
Även om AVON Stone Composite Floors är vattentäta, bör den inte användas som fuktspärr och
bör inte installeras i områden med kontinuerlig
risk för överdriven fukt / översvämning, som bastur eller utomhusområden.
Om du installerar på ett vått område (t.ex.
badrum, tvätt mm), se installationsanvisningarna
för våtmarker i slutet av dessa instruktioner.

PERIMETER- EXPANSIONLUCKOR
Ett standardutjämningsutrymme på minst 6 mm måste
upprätthållas mot alla fasta vertikala ytor (t.ex. väggar,
skåp, skjutdörrar, bänkar, sanitetsarmaturer etc.).
För installation över stora områden eller mellan flera rum
som överstiger 30m i längden eller 15m i bredd, lämna
inte mindre än 10mm expansionsluckor.
En list kan användas för att täcka detta mellanrum, så
att golvet inte fastnar på underlaget eller vertikala ytor.
Silikon- eller tätningsförening rekommenderas inte.
OBS! För installationer som inkluderar golvet som passerar flera klämpunkter, till exempel dörröppningar och
övergångsområden från mindre passager till större rum,
bör hänsyn tas till ytterligare expansionsbidrag vid dessa
punkter.
VERKTYG OCH VERKTYGSKRAV
• Spacers
• Såg / Guljotin / Verktygskniv
• Gummiklubba
• Linjal
• Penna
• Måttband

4.För att minimera skuggvariationen, blanda och
installera produkten från flera olika förpackningar
växelvis. Efter att ha lagt en liten mängd produkt, se
från ett avstånd som gör att du tydligt kan se den
totala effekten. Om det finns några tvivel, sluta installationen omedelbart och kontakta din återförsäljare
eller AVON Golvrepresentant.
5,Från vänstra hörnet av rummet sätter du den
första plankan på plats med hjälp av spacerblock mot
väggarna för att bibehålla lämplig expansionsklyfta
så att både änd- och sidospåren vänds utåt. Plankan
ska installeras från vänster till höger. För att hjälpa
till att lägga den första raden rakt, rekommenderas
användning av maskeringstejp över varje kortslutningssystem. Fortsätt så här de två första raderna och
ta därefter bort efter installation.
6.Installera den andra plankan i första raden genom
att lägga den korta änden på den tidigare installerade
plankens kortslutspår. Lås plankorna ihop med en
mjuk gummibit för att snöra låset vertikalt. Du kommer att känna plankorna låsas ihop när de går i grepp.
Försiktighet måste vidtas och tvinga ALDRIG anslutningen medan den inte är i linje, annars kan detta
resultera i permanent skada på ändspåret.

Som ett flytande golv bör golvet inte vidhäftas, spikas
eller pinnas på något sätt till undergolvet eller strukturen. Ytterligare skum- eller korkunderlag bör aldrig
användas
1.Förbered undergolvet i enlighet med lokala byggkoder
och enligt de här instruktionerna. Varning - Före eventuell upptagning eller borttagning av golvbeläggningar,
lim eller underlag, bör du vara säker på att dessa inte
innehåller asbest. Om det är känt eller misstänkt innehåller föregående golv, lim eller underlag asbest, bör du
undvika att skapa damm och föregående golv och / eller
komponenter ska endast avlägsnas av en lämplig licensierad asbestborttagningsentreprenad.
2. Planera riktningen för området som ska installeras för
att maximera det visuella utseendet när det är installerat.
Riktningen av plattan / plankan bör bekräftas och installationen bör balanseras från mitten av området för att
minimera avfall.
3. Mät rummet och uppskatta antalet rader som krävs.
Om den sista raden inte är minst 50 mm bred ska den
första raden klippas så att de första och sista raderna är
lika i bredd

7. Fortsätt på detta sätt för resten av första raden.
Den sista plankan i raden ska skäras i längd samtidigt
som den lämpliga expansionsgapet hålls längs omkretsen av rummet eller andra fasta vertikala ytor

8. Klipp en planka som är minst 200 mm kortare än den
första planken för att starta den andra raden eller använd
avklippningen från föregående rad, med tanke på längdkraven ovan. Installera den första plankan i andra raden
genom att placera långsidans not i spåret på plankan i
första raden vid en låg vinkel mot den installerade planken. Lossa sedan plankan ordentligt medan du håller
ett litet tryck mot den installerade planken. Plankorna
ska passa snyggt ihop och ligga planta, bibehålla lämplig
expansionsklyfta längs omkretsen av rummet eller andra
fasta vertikala ytor.
9.För att installera de återstående plankorna i den andra raden, rikta först längden på långsidan i spåret i
föregående rad i en vinkel. Skjut plankan till vänster tills
den möter den tidigare installerade plankan.

10.Lossa plankan ordentligt samtidigt som ett litet
tryck hålls mot det installerade stycket. Plankorna ska
passa snyggt ihop och ligga platt. Koppla ihop kortsidan som ovan.
11.Arbeta över längden på rummet som installerar
plankor i andra raden. Det är viktigt att hålla dessa
två första raderna raka och kvadratiska, eftersom de
är “grunden” för resten av installationen. Kontrollera
ofta för jämnhet och rakhet när du installerar golvet
eftersom misslyckande att göra det kan leda till mellanrum.
12,Fortsätt installera, var säker på att upprätthålla
en slumpmässig mönsterupprepning, assisterad av
att kompensera ändförbindelser med minst 150 mm.
Underhåll lämplig expansionsklyfta mot alla fasta
vertikala ytor.
13.Kontrollera att alla plankor är helt ihopkopplade;
om det är lätt att märka, eller plankorna inte kommer
att ligga platta, kopplar du enkelt bort den långa /
övre sidan och slår sedan försiktigt bort den korta /
slutna delen. Dra inte upp den här delen eftersom
det kommer att skada låsmekanismen! Sätt tillbaka
plankan.
14.Plankbreddets sista rad (möjligen den första
raden) ska vara minst 50 mm på den långa sömmen.
Kom ihåg att tillåta lämplig expansionsmellanrum på
vägen.
15. Hål för rör: mät rörets diameter och borra ett hål
som är 20 mm större.
16.Montera vägglister och dörrövergångslister sist.
Var noga med att alla lister är fästa direkt på väggen
eller undergolvet. Placera inga fästen igenom golvet.
Försiktighet måste vidtas vid montering av vägglister
så de inte trycker ner på golvet. Detta kommer att
påverka golvets förmåga att expandera och kontrakta
och kan leda till produktfel.
OBS! Om du behöver demontera ditt AVON Stone
Composite Floor, separera hela raden genom att lyfta
upp den försiktigt i en vinkel. För att skilja plankorna,
lämna dem platta på marken och skjut iväg. Om plankorna inte skiljer sig lätt kan du lyfta upp plankorna (5
°) när de skjuts ihop.

INSTALLATION ILLUSTRATIONER
Hur man monterar ihop
1. Börja med att placera plankan på långsidan
(vinkelsystem). Skjut sedan plankan tills den når den
kortsidan

2. Lägg försiktigt plankan och pressa fast den med
din tumme där kortsida möter kortsida.

3. Fortsätt trycka tills du hör ett “klick” ljud

4. Slå sedan med en mjuk hammare på båda sidor
om kortänden

5. Korrigera sedan med samma hammare

6. Plankorna är nu helt låsta och du kan njuta av ditt
nya golv!

1. Starta alltid med långsidan

2. Ta plankan och försiktigt lyft upp

3. Placera plankan sidan om dig på golvet

4. För att montera ned kortsidan, dra försiktigt åt
sidan

5. Pressa ned plankan medan du försiktigt drar ut
den.

Hur man monterar ned

FÖRE INSTALLATION
Om byggnadsarbeten fortfarande är igång, bör golvet skyddas mot skräp, smuts, jord, trafik etc. med hjälp av
en skyddande yta (t ex plåtplast, hårda brädor etc). Var försiktig så att ingen kondens uppstår och eventuellt
tejp eller skyddsmaterial påverkar inte den färdiga installationens estetik.
EXTRA TEMPERATURER FöRE INSTALLATION
Om din AVON-stenkompositgolv exponeras inom 12 timmar före installation i över 2 timmar till extrema
temperaturer (under 5 ° C eller över 50 ° C) (som kan bero på lagring i fordon eller transport till plats) så krävs
acklimatisering vid rumstemperatur mellan 18 ° C och 28 ° C i minst 12 timmar, i oöppnade förpackningar före
installationen. Se till att enskilda staplar inte är mer än 3 packet höga och de är åtskilda åtminstone 200mm
från varandra för att tillåta luftflöde mellan staplarna. Temperaturen måste ligga inom detta område under hela
installationsperioden och minst 48 timmar efter installationens slutförande. Den omgivande relativa luftfuktigheten i installationsområdet bör bibehållas vid 30-60% för att förhindra att kondens bildas under golvet.
INSTALLATION VID VÅTUTRYMME
Om din AVON Stone Composite Floor installeras i ett vått område:
1. Om ett golvavfall är installerat i området och det är avsett att betygsätta golvet till avfallet måste undergolvet förberedas inom de toleranser som anges i undervåningsberedningens anmärkningar ovan som AVON
Stone Composite Floors på grund av dess styvhet, kan inte manipuleras för att ge något fall att slösa eller rymma variationer i planheten i golvet större än toleranserna. Annars bör man söka en alternativ produkt.
2. Följ instruktionerna i installationsproceduren ovan.
3. Separera / isolera det våta området från golv / yta med 3in1 list eller liknande vid dörröppningen eller andra
angränsande områden.
4. Försegla golvets omkrets med en silikon i badrumskvalitet för att förhindra att fukt sipprar under golvet. Låt
inte vattnet ligga på golvet under några längre perioder. Våta handdukar eller badmattor ska aldrig lämnas på
golvet för att torka.
HYDRONISK RADIANT GOLVVÄRME
Innan du installerar över nybyggda värmeväxlare med varmvattenberedningar, använd systemet med maximal kapacitet i minst 7 dagar för att tvinga eventuell kvarvarande fukt från cementhaltig toppning av strålningsvärmesystemet. Fukthalten i skiktet före installationen måste vara mindre än 1,5% (CM-metod). Stäng
golvvärmen ned minst 48 timmar före installationen. Se till att temperaturen i rummet är minst 15 ° C under installationen. Det rekommenderas att strålningsvärmen appliceras gradvis (högst 2 ° C per dag) efter montering
av AVON Stone Composite Floor. Efter installationen, se till att underytans yttemperatur inte överstiger 27 ° C.
Se tillverkarens rekommendationer för ytterligare vägledning i det hydrauliska värmesystemets golvvärmesystem.
Följ instruktionerna för AVON Golvvård och underhåll, så att du kan ta hand om ditt golv. Dessa kan hittas på
vår hemsida på www.avonflooring.com eller kontakta din AVON Flooring återförsäljare.

VARNING:
Diagrammen och instruktionerna i denna installationsguide är endast avsedda för illustration och är inte menade eller underförstådda att ersätta en licensierad proffs. Eventuell konstruktion eller användning av AVON Flooring®-produkter måste överensstämma
med alla lokala zon- och / eller byggkoder. Konsumenten tar alla risker och ansvar i samband med konstruktion och användning av
produkten.
Upphovsrätt:
Texten, bilderna och illustrationerna som används här är egenskaper hos Green Plank AB. Reproduktion helt eller delvis i vilken form
eller medium som helst utan uttryckligt skriftligt tillstånd är
strängt förbjudet.

