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ALLMÄN INFORMATION
Läs instruktionerna samt eventuella lokala bestämmelser grundligt före installation.

Transport, förvaring, acklimatisering: Transportera och förvara lådorna liggande • Förva-
ra plankorna i förpackningen i rumstemperatur i minst 48 timmar före installation • Ta inte 
bort plasten runt lådorna förrän installationen påbörjas • Rumstemperaturen måste vara 
minst 18ºC (65ºF) före och under installation.

Krav för undergolv:

Allmänt: Flytande golv kan läggas på de flesta hårda ytor (t.ex. betong, kakel, trä) • Mjuka 
undergolv (t.ex. heltäckningsmattor) måste avlägsnas • Undergolvet måste vara jämnt, 
platt, torrt och variationer får inte överstiga 3 mm över 2 m. Alla sorters hårda undergolv 
måste vara torra (betongunderlag < 2,0 %; anhydritunderlag < 0,5 % – CM-mätning).

Fuktspärr: Alla typer av undergolv måste skyddas från fukt • Använd plastfilm med en tjo-
cklek på minst 0,2 mm • På grunder/källargolv rekommenderas att två lager läggs i tvär-
riktning mot varandra för bättre skydd.

Undergolv med golvvärme: Undergolvets yttemperatur får inte överstiga 28°C (82°F) • 
Följ instruktionerna från undergolvvärmens tillverkare/montör eller kontakta återförsälja-
ren för ytterligare information.

Förebyggande underhåll: Om arbete ska utföras i rummet där golvet är installerat ska 
det skyddas med papp, plywood eller träfiberskivor • Dra inte möbler över golvet • Använd 
möbeltassar på stolsben och under möbler • Kontorsstolar med hjul måste uppfylla kra-
ven i DIN 68131 • Lägg dörrmattor vid alla entrédörrar så att smuts, grus och fukt från skor 
inte skadar golvet • Använd aldrig mattor med latex- eller gummibaksida • De kan missfär-
ga golvet permanent • Undvik fukt på golvet • Rummets luftfuktighet ska ligga på 35–65 
% vid 20°C (68°F) • Använd en luftfuktare vid behov • Kork är ett naturmaterial som kan 
blekas i solljus • Använd persienner, gardiner eller solskyddssystem för att minimera 
blekning • Wicanders golv ska endast användas inomhus • Golvprodukterna är tillverkade 
av naturmaterial vilket innebär att de krymper och växer i olika väderlekar • Därför kan det 
uppstå glipor mellan plankorna/plattorna under vissa årstider • Sådana glipor anses inte 
vara ett produktfel.

ANVISNINGAR FÖR GOLVLÄGGNING
Läs den allmänna informationen före installation.

Inspektion: Inspektera plankorna i dagsljus innan golvläggningen påbörjas så att de inte 
är skadade • Kontrollera att undergolvet och rummet i övrigt uppfyller de specificerade 
kraven i instruktionsanvisningarna • Om du inte är nöjd ska du inte börja lägga golvet utan 
kontakta återförsäljaren.

Verktyg och material: Elektrisk såg • distanshållare • blyertspenna • vinkelhake • plastfilm 
• tejp.

Fuktspärr: Lägg plastfilmen så att den ligger omlott med minst 20 cm och tejpa fast den 
• Vik upp filmen 5 cm upp på väggen • Trimma filmen när golvlisterna har fästs på plats.

Före läggning: Mät rummet i räta vinklar mot plankorna • Plankorna i sista raden ska vara 
minst 5 cm breda • Plankorna i första raden kan därför behöva trimmas • Lägg plankorna så 
att färgnyanserna matchar • Plankorna ska helst läggas längs ljusinfallet • Vi rekommende-
rar att trägolv läggs i tvärriktning mot underliggande trägolv • Plankorna får inte spikas eller 
skruvas fast i undergolvet • Golvlisterna får inte fästas så att de hindrar golvets naturliga 
rörelse.

Expansionsfogar: Lägg en expansionsfog på 5 mm (1/5”) mot väggar och andra fasta 
föremål • I utrymmen som är större än 100 m² eller 10 m åt endera håll krävs extra expan-
sionsfogar i övergångarna mellan rum eller asymmetriska områden.

Golvläggning:
 Börja i ett hörn • Vänd fjädersidan på plankan mot väggen • Lämna ett mellanrum på 10 

mm på kortsidan.
2  Håll nästa planka i vinkel mot den första och lägg den platt mot golvet • Lägg hela första 
raden på samma sätt. Såga den sista plankan i raden till rätt längd • Börja nästa rad med 
den avsågade plankbiten (måste vara minst 300 mm lång) • Plankorna ska vara förskjutna 
i sidled med minst 300 mm.
3  Lägg den första plankan i den nya raden med fjädersidan i vinkel mot not-sidan på 
plankan i den tidigare lagda raden • Tryck den framåt och nedåt på samma gång.
4  Lägg nästa plankas kortända i vinkel mot den tidigare lagda plankan och tryck ned den • 
Plankan ska sättas fast i lås-remsan på den tidigare lagda plankraden.
5  Lyft försiktigt plankan tillsammans med de som tidigare lagts i samma rad (ca 30 mm), 
tryck dem mot raden framför och lägg sedan ned dem • Justera avståndet mot väggen 
till 10 mm när tre rader har lagts • Fortsätt golv-läggningen på samma sätt tills hela golvet 
har lagts.
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