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DreamClick®-golv är avsedda för både bostäder och kommersiella lokaler.
För att uppnå perfekt resultat ska installationsanvisningarna noggrant följas.
Gäller dessa kollektioner: Pure, Style, Live
Se tillhörande tekniska datablad för att kontrollera golvets lämplighet för användning i bostäder och kom-
mersiella lokaler.

TRANSPORT OCH FÖRVARING
Transportera golvet försiktigt på ett plant underlag. Förpackningarna ska förvaras och 
transporteras liggande plant. Plankorna ska staplas i små, prydliga högar med max. 
5 förpackningar i höjden. Undvik att placera förpackningarna stående på kortsidan 
eftersom det kan skada låssystemet. Det är viktigt att förvara plankorna i minst 24 
timmar i en rumstemperatur på 18–25 °C före installationen. Sprid ut förpackningarna för 
effektiv acklimatisering. Denna temperatur ska upprätthållas under hela installationen 
och minst 24 timmar efter installationen. Vid installation på golvvärme eller golvkylning, 
se tilläggskraven i punkt ”golvvärme och golvkylning”.

DreamClick® golv måste förvaras inomhus.

VERKTYG
Mattkniv, såg eller kapverktyg (valfritt), penna, vinkelhake, måttband och distansklossar 
(kilar).
Vid montering av golvlister och profiler behövs även en borrmaskin.

UNDERGOLV
Noggrann förberedelse av undergolvet är viktigt för ett utmärkt resultat. Grova eller 
ojämna områden på undergolvet kan synliggöras på det nya golvet, vilket kan leda till en 
oestetisk yta och ett överdrivet slitage på upphöjningar eller nedtryck vid fördjupningar 
och skada på låssystemet.

Avlägsna alla spår av spackel, färg, lim, olja, fett osv. Undergolvet måste vara rent, plant, 
torrt och stabilt. Avlägsna eventuella golvbeklädnader i textil (såsom heltäckningsmatta, 
nålfiltmatta osv.). Avlägsna allt skräp (inklusive spikar) och dammsug.

DreamClick® golv kan installeras på de flesta hårda undergolv såsom betong, klinker 
och träskivor, förutsatt att undergolvet är jämnt, torrt och rent. DreamClick® golv lämpar 
sig inte för installation på mjuka golvbeläggningar, såsom heltäckningsmatta, mjuk 
plastmatta eller kork om inte undergolvet fungerar som ett underlag och uppfyller 
nödvändiga krav.
Trots att DreamClick® golv inte är fuktkänsliga måste undergolvet kontrolleras avseende 
fuktproblem. Vid förekomst av fukt måste undergolvet tätas före installationen. 
Överdriven fukt kan göra att mögel eller svamp bildas mellan undergolvet och ditt golv.
Beroende på undergolvet kan det vara nödvändigt med en fuktspärr. När vårt Dreamtec+ 
underlag är korrekt sammanfogat med aluminiumtejp fungerar det som en fuktspärr. 
Underlagets aluminiumsida ska vändas uppåt. Plankorna och plattorna ska installeras i 
motsatt riktning mot underlaget.
Se till att undergolvet är jämnt, med en höjdavvikelse på max. 3 mm per meter och max. 
2 mm per 20 cm. Om dessa avvikelser överskrids måste undergolvet jämnas ut med ett 
lämpligt spackel eller avjämningsmassa. Kontrollera även om ett tätningsmedel behövs. 
Om du är osäker på undergolvets kvalitet eller lämplighet för installation av DreamClick® 
golvet, ska du kontakta din återförsäljare som mer än gärna hjälper dig.

1. FÖRBEREDELSER
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Golvvärme och golvkylning
Se de detaljerade anvisningarna för golvvärme och golvkylning i BILAGA A till detta 
dokument.

Förberedelse av undergolv i betong/avjämningsskikt
Låt ny betong torka tillräckligt. Fukthalten i undergolvet måste vara mindre än 75% RF vid 
min. 20 °C. Max. 2% CM för cement och 0,5% CM för anhydrit. 
Anteckna och behåll alltid dina fukthaltresultat. Reparera eventuella defekter på ytan 
med lämpligt reparationsmedel, och kontrollera om en primer eller ett tätningsmedel 
behövs. Dammsug därefter undergolvet och avlägsna allt skräp.

Förberedelse av klinkerundergolv
Kontrollera undergolvet avseende fuktproblem. Fogarna på DreamClick® 
golvet får aldrig placeras parallellt ovanpå fogarna på ett klinkerundergolv. 
Det är inte nödvändigt att fylla fogarna på ett klinkerundergolv när fogarna inte är mer 
än 6 mm breda. När DreamClick® golv installeras på ett klinkerundergolv, använd ett av 
BerryAllocs klickvinyl underlag för att korrigera ojämnheter i ytan.

Förberedelse av träundergolv
Kontrollera golvet avseende angrepp av skadedjur. Kontrollera att undergolvet är jämnt. 
Fäst lösa delar. Träundergolv ska alltid ha tillgång till luft och ska vara välventilerade.

UNDERLAG
Vi rekommenderar att BerryAllocs klickvinylunderlag (Dreamtec+) används  för att dämpa 
stegljud och ljudöverföring. Andra underlag kan användas om de är max. 1,5 mm tjocka 
och har en tryckhållfasthet på över 400 kPa. Vi garanterar inga akustiska eller isolerande 
egenskaper med underlag från tredje part.
Installera underlaget med aluminiumsidan uppåt. När underlaget används som fuktspärr 
ska skarvarna tätas med aluminiumtejp.

2

DreamClick® golv är inte lämpliga för användning utomhus, på verandor eller i uterum. 
Se till att inomhustemperaturen alltid hålls över 5 °C och helst mellan 18 och 25 °C. 
Undvik långvarig exponering för direkt solljus (utan glas eller fönster emellan). Så 
länge nödvändiga expansionsutrymmen respekteras och temperaturen hålls inom 
temperaturintervallet kan DreamClick® golv installeras intill stora fönster. Alla typer av 
golv blir missfärgade efter långvarig exponering för solljus. Skydda ditt golv genom att 
använda gardiner och rullgardiner.
Blanda plankor från olika paket för att minimera nyansvariationer. Det gör att golvet ser 
mer naturligt ut.
DreamClick® golv kan inte användas i områden där avloppssystem har installerats i 
golvet.

Klinkerversion: Använd bara plattor med ett och samma batch-nummer till hela golvytan.
Klinker- och plankversion: Spara alltid batch-numret (tryckt på förpackningen) 
tillsammans med din faktura.

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
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Kontrollera plankorna för synliga skador och defekter i optimal belysning både före och under installationen. 
Skadade plankor får inte användas.
DreamClick® golvet ska installeras ”flytande”. Det betyder att tillräckligt utrymme ska lämnas mellan golvet och 
alla väggar eller fasta föremål så att golvet kan röra sig i valfri riktning. Golvet ska inte skruvas, spikas fast eller 
punktlimmas i undergolvet eller fasta konstruktioner.
Installationen av golvet måste vara den sista uppgiften som ska utföras på arbetsplatsen. Fasta installationer 
såsom köksinredning och köksöar, fasta garderober, eldstäder och systemväggar m.m. får inte installeras på golvet 
eftersom det begränsar golvets förmåga att röra sig.

Mät rummet för ett väl avvägt utförande. Det hjälper dig att avgöra om den första raden behöver skäras. Den första 
och den sista raden får inte vara mindre än 5 cm bred.
Om den första raden inte behöver skäras i bredden, måste du ta bort låstapparna på den långsida som är vänd 
mot väggen.
Det är viktigt att lämna ett expansionsutrymme på min. 8 mm runtom hela golvytan samt runt t.ex. pelare/rör och 
trösklar. Expansionsutrymmet ökas med 1 mm per meter om det installerade golvet överstiger 8 meter i längd/
bredd (om t.ex. rummet mäter 10 x 10 m ska expansionsutrymmet vara 10 mm runtom hela golvytan). Observera att 
expansionsutrymmet får vara högst 12 mm.

3. INSTALLATION

Största rekommenderade installationsområde är beroende av rumstemperaturen.
- 5–25 °C (automatisk klimatkontroll): 30 x 30 m
- 5–40 °C (normalt): 15 x 15 m
- 5–70 °C (extremt): 5 x 5 m
En expansionsprofil måste användas om området är större än det rekommenderade för 
aktuell rumstemperatur. I allmänhet är det inte nödvändigt att använda en expansionsprofil 
i dörröppningar när expansionsutrymmena respekteras och temperaturen i rummen 
är densamma (kontrollerat inneklimat), om inte ett av rummen har golvvärme eller 
golvkylning. Golvet ska alltid vara flytande.

I offentlig miljö rekommenderar vi att BerryAllocs profiler i metall 
används.
Använd inte hammare för att sammanfoga plankorna.
Kapa plankorna med en mattkniv, med dekorsidan uppåt.

installationshandbok
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Se alltid till att kortsidorna förskjuts minst 30 cm eller tre låstappar när du börjar på en ny rad. Använd överbliven 
del från föregående rad som den första delen i nästa rad förutsatt att denna del är minst 20 cm lång. För korrekt 
anslutning till låstapparna i föregående rad, kan det vara nödvändigt att skära av en extra bit av den överblivna 
delen.

Se alltid till att kortsidorna förskjuts minst 20 cm eller två låstappar när du börjar på en ny rad. Använd överbliven 
del från föregående rad som den första delen i nästa rad förutsatt att denna del är minst 20 cm lång. För korrekt 
anslutning till låstapparna i föregående rad, kan det vara nödvändigt att skära av en extra bit av den överblivna 
delen. 
Om rummets dimensioner kräver delar som är kortare än 20 cm för att färdigställa ditt golv ska dessa delar limmas 
ihop i låssystemet. Ett förskjutet mönster (offset) är starkare än ett staplat (rakt) mönster. Därför rekommenderar 
vi att använda ett förskjutet mönster i trånga utrymmen. Staplade mönster kan användas från en bredd på 1,8 m.

DreamClick® golvet kan installeras i en mängd olika mönster.

PLANKVERSION

KLINKERVERSION 

installationshandbok

förskjutet mönster staplat mönster

Golvplankorna ska aldrig limmas till undergolvet eftersom det hindrar expansionen av det flytande golvet, även när 
det är installerat framför ett stort fönster.
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Den nya radens låstappar måste placeras exakt i 
mitten av två låstappar i föregående rad. Från och 
med den andra raden, sammanfoga alltid kortsidan 
först och därefter långsidan. 

För installation av den sista raden, placera en lös 
planka precis ovanpå den senast lagda plankan. 
Placera en ny planka upp och ner mot väggen 
och markera radens bredd på den underliggande 
plankans yta. Skär den märkta plankan i rätt storlek 
och lägg på plats. Upprepa denna metod för varje 
planka tills dess att den sista raden är komplett.

För dörrkarmar ska en upp och nedvänd planka 
placeras mot karmen. Såga till karmen och skjut in 
plankan under den. Se till att karmen inte vilar mot 
golvet.

Använd BerryAllocs tillbehör för ett perfekt resultat.
För att möjliggöra nödvändig krympning och expansion av ett flytande golv avråder 
vi från att fästa några tillbehör i golvet. Fäst aldrig golvlister i det installerade golvet. 
Använd aldrig tätningsmedel (silikon) för att täta utrymmet mellan golvet och 
golvlisterna/profilerna. Fogar på fasta konstruktioner (dörrkarmar, värmerör osv.) ska 
aldrig förseglas med ett elastiskt tätningsmedel. Använd istället avslutningslister och 
rörmanschetter för att täcka över expansionsfogar. Profiler, dörrstoppare och liknande 
ska inte skruvas fast i golvet så att de fäster i undergolvet.

4. SLUTFÖRANDE
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Garantin är endast giltig när installationshandboken följs noggrant. Mer information om garantin hittar du under 
”Garantidokument” för våra produkter på vår webbplats (www.berryalloc.com).

Det här dokumentet innehåller allmänna installationsanvisningar baserade på den senast tillgängliga 
informationen. För bästa resultat och för att garantin ska gälla, måste dessa anvisningar följas noga.
Detta dokument ersätter alla tidigare versioner och gäller tills vidare. Informationen i dokumentet återspeglar 
den tekniska kunskap som fanns vid den tidpunkt då dokumentet skrevs/publicerades och kan komma att ändras, 
kompletteras eller ersättas när som helst. Versionen som ska följas är den som är giltig vid installationstillfället. Sök 
efter uppdateringar på: www.berryalloc.com

6. GARANTIINFORMATION OCH VILLKOR

7. JURIDISK INFORMATION

Skadade plankor kan enkelt bytas ut. Vi rekommenderar dig att spara några plankor för eventuella framtida 
reparationer. Se vår handbok för byte av planka.
Detaljerade underhållsinstruktioner hittar du i BILAGA B till detta dokument.

5. UNDERHÅLL

installationshandbok
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BerryAlloc LVT-golv kan installeras med golvvärme och/eller golvkylning. Några viktiga punkter måste dock 
beaktas för att skydda dina plankorna och uppnå bästa resultat med värmesystemet. Både vattenburna och 
elektriska system är kompatibla med BerryAlloc LVT-gulv som en del av undergolvskonstruktionen. 
För installation av BerryAlloc LVT-golv på ett undergolv med golvvärme gäller fortfarande de allmänna 
installationsanvisningarna. Utöver de allmänna anvisningarna rekommenderar vi följande för golvvärme:

1. Förberedelser

1.1 Max. effekt

För elvärmesystem bör värmekomponenternas effekt inte överskrida 60 W/m². Multiplicera antalet m2 för golvytan 
med 60 för att ta reda på högsta tillåtna effekt för värmekomponenterna. Exempel: 26 m² x 60 W/m² = 1560 W => 
Välj ett värmesystem med en max. effekt på 1500 W.

1.2 Golvets värmebeständighet 

Högsta tillåtna yttemperatur på BerryAlloc LVT-golv är 27 °C. För vattenburna värmesystem innebär det att 
värmesystemets leverantör måste beräkna vad de högsta inkommande och utgående vattentemperaturerna kan 
vara, för att se till att yttemperaturen håller sig under 27 °C. Vi rekommenderar även att man använder en IR-
sensor för konstant mätning av yttemperaturen. Tänk på att lösa mattor kan fungera som värmeackumulatorer. 
Det bör helst finnas ett mellanrum på minst 3 cm mellan låga möbler och golvet. 

När bara en del av golvet har golvvärme, men ditt golv fortsätter på ytor utan golvvärme, måste dessa ytor 
alltid separeras med expansionsprofiler. Detta p.g.a. att de uppvärmda och icke-uppvärmda ytorna kommer att 
expandera olika på grund av skillnad i yttemperatur.

1.3 Underlag och fuktspärr

Du behöver alltid installera en fuktspärr (åldersbeständig polyetenfolie) för att förhindra kondensskador på 
plankorna. Fuktspärren kan vara integrerad i ett underlag eller läggas separat. Vi rekommenderar att du använder 
ett underlag med låga isolerande egenskaper: BerryAlloc Dreamtec+ underlaget är vårt bäst presterande underlag 
för golvvärme och har en integrerad fuktspärr. Andra underlag kan användas om de är max. 1,5 mm tjocka och har 
en tryckhållfasthet på över 400 kPa. Använd inget underlag under produkter med integrerat underlag. För sådana 
produkter är en separat fuktspärr nödvändig.

1.4 Vattenburen värme

För att uppnå en jämn värmefördelning över hela golvet får avståndet mellan värmekomponenterna inte vara 
större än 30 cm. Komponenternas djup avgörs av installatören av golvvärmen (> 4 cm). 
Vid användning av spårskivor ska hårda tryckfördelande skivor användas (t.ex. golvgips eller fibergipsskiva, 
tjocklek min. 10 mm).

1.5 Värmebeständigheten

Värmebeständigheten hos det golv som används ihop med golvvärme bör inte vara högre än 0,15 m² K/W. Annars 
kan värmen inte överföras till golvytan.

1.6 Kombinerad golvvärme och golvkylning

System med kombinerad golvvärme och golvkylning behöver särskild uppmärksamhet. Om kylvattnets temperatur 
sjunker under den så kallade daggpunkten bildas kondens, vilket i sin tur kan leda till mögel.
För att skydda BerryAlloc LVT-guolvets kvalitet och försäkra dig om att garantin fortsätter att gälla, se till att:
• Vattentemperaturen aldrig sjunker under 18 °C.
• Begränsa temperaturskillnaden mellan golvet och omgivningen till max. 5 °C.
• Kylsystemet är utrustat med ett automatiskt styrsystem som motverkar kondens genom att justera temperaturen 
på inkommande vatten.
Innan du installerar ska du alltid fråga din leverantör av värme-/kylsystemet om det är kompatibelt med LVT-golv 
och om det kan uppfylla alla nödvändiga krav.

1.7 Förberedelse av undergolv

Undergolvet måste vara tillräckligt torrt före golvet installeras. Den relativa luftfuktigheten ska vara max. 1,8% 

BILAGA A – GOLVVÄRME OCH GOLVKYLNING

Version: 02/06/2022
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CM för cementbundna golv och max. 0,3% för anhydritbundna skikt. För ett nyligt påfört avjämningsskikt, följ 
installatörens anvisningar för tork- och driftsättningstider. Ett uppvärmningsprotokoll ska visas upp och kan 
begäras från installatören. Ventilera rummet ordentligt för att vädra ut fukten. Se till att undergolvet har torkat 
före installationen av BerryAlloc LVT-golv påbörjas.

2. Under installationen

2.1 Klimatförhållanden

Rumstemperaturen vid installation av BerryAlloc LVT-golv måste vara minst 18 °C och högst 25 °C. Om 
rumstemperaturen inte är 18 °C måste golvvärmen slås på med halv effekt (50%) tills rumstemperaturen når 18 
°C. När rumstemperaturen är 18 °C kan du stänga av golvvärmen helt.
Plankorna måste acklimatiseras i minst 48 timmar före installation. 

2.2 Installation

Installera en fuktspärr enligt anvisningarna ovan.
Installera plankorna (flytande med expansionsutrymme) enligt medföljande installationsanvisning eller som 
beskrivs på förpackningen. Senaste version kan du alltid hitta på www.berryalloc.com

3. Efter installationen

När installationen är slutförd, eller om värmesystemet har varit avstängt en längre tid, tänk på följande:
• Första veckan: Ställ in värmesystemet på en låg temperatur, 18–22 °C.
• Efterföljande vecka: Temperaturen kan höjas gradvis.
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BILAGA B – UNDERHÅLL

1. SKYDD

DÖRRMATTOR
För att hålla golvet i gott skick är det viktigt att placera dörrmattor med gummifri 
baksida vid alla ingångar. På så sätt minimeras mängden smuts och grus på golvet. 
Dessa slipande partiklar kan skada golvet och orsaka repor. Använd inte mattor 
med gummibaksida eftersom långvarig kontakt med gummi kan orsaka permanent 
missfärgning. Placera aldrig dörrmattor på ett vått golv.

MJUKA HJUL
Kontorsstolar och andra möbler/utrustning med hjul ska förses med mjuka, 
gummifria hjul. Använd lämpligt golvskydd under kontorsstolar.

FILTDYNOR
Använd filtdynor på möbler och föremål för att undvika permanent skada på golvet, 
t.ex. under stolsben, möbelben, träningsutrustning osv. 

2. RENGÖRING

FÖRSTA RENGÖRINGEN
Avlägsna först all smuts och damm från golvet med en sopborste eller 
en dammsugare. Rengör därefter golvet med vatten och ett pH-neutralt 
rengöringsmedel, minst två gånger, tills vattnet förblir rent. Vi rekommenderar 
starkt att du använder BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner. Andra rengöringsprodukter 
kan innehålla medel som skadar golvytan. Särskild behandling efter installationen 
är inte nödvändig p.g.a. beläggningen på det översta skiktet. 

INSTRUKTIONER FÖR REGELBUNDEN RENGÖRING
Dammsug eller använd våtmopp. Använd vid behov en blandning av rent vatten 
och ett milt, pH-neutralt rengöringsmedel (BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner). Häll 
inte ut vatten på golvet, och lämna inga vattenpölar på golvet. Rengör noggrant 
och torka upp överflödigt vatten.

NB: Om vattnet inte torkas upp ordentligt utan får vara kvar en tid, är det möjligt 
att mörka golv får vita missfärgningar. Fläckarna försvinner inom 24 timmar. Golvet 
kan kännas halare när det är blött. Fläckar, märken och spill ska torkas upp så fort 
som möjligt. Använd inte vax eller lack. Använd aldrig rengöringsprodukter som 
innehåller vax eller olja. Använd aldrig ångmopp.

Version: 02/06/2022
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BERRYALLOCS UNDERHÅLLSPRODUKTER
Cleaner
Ett särskilt aktivt rengöringsmedel att använda på nya golv omedelbart efter installationen och för regelbunden 
rengöring av golv med polyuretanfinish och för vinyl som är behandlad med PU-Protect. Utmärkta smutsbindande 
egenskaper, även vid fettavlagringar. Orsakar ingen skada på golvytan, bildar ingen grå hinna och lämnar inga 
rester på golvytan. 

PU Protect
Matt polish för det initiala skyddet av nylagda, noggrant rengjorda golv och efterföljande rutinrengöring. När den 
torkar bildar den en halksäker matt finish. Passar perfekt för att användas i hemmet.

ALLMÄNNA UNDERHÅLLSPRODUKTER
• Måste vara pH-neutrala
 Sura produkter: Kan reagera med golvet och orsaka missfärgning eller dålig lukt
 Basiska produkter: Kan orsaka missfärgning
• Inga blekmedel eller klorerade föreningar: Kan orsaka missfärgning
• Inget aceton: Kan skada skyddsskiktet
• Alkoholbaserade rengöringsmedel: Kan användas om de uppfyller ovanstående kriterier

FLÄCKBORTTAGNING

1. Rengör med en våt golvtrasa och använd en lösning av BerryAllocs rengöringsmedel i vatten.
2. Lämna inga vattenpölar på golvet (fukta bara golvet).
3. Låt produkten suga in i golvet i minst 10 och högst 15 minuter.
4. Rengör med en mjuk borste i två olika riktningar.
5. Torka slutligen av golvytan med en urvriden våt trasa tills vattnet förblir rent.

Tips: När du har att göra med en särskilt svår fläck kan du pröva Klotterservett (våtservett). Låt först fläcken torka. 
Rengör sedan ytan med servetterna. När fläcken är borttagen, rengör golvet med vatten så att det inte blir kvar 
feta rester på golvytan. Var noga med att inte lämna vattenpölar på golvet.


