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INSTALLATIONS-INSTRUKTIONER FÖR WICANDERS 2G-GOLV 

 
ALLMÄN INFORMATION 

 

Wicanders 2G golv är endast avsedda för inomhusbruk. 

Läs igenom dessa instruktioner  innan  installationen. 

 Förvara  plankorna i rumstemperatur (i välventilerat utrymme) i minst 48 timmar i 

originalförpackningen 

 Ta bort plasten först när de ska installeras 

 Rumstemperaturen bör vara mellan 18ºC och 28ºC och den relativa fuktigheten mellan 35% och 65%. 

De här förhållandena ska bibevaras under och efter installationen 

 Undergolvet måste vara jämnt, plant, torrt och variationer ska inte överskrida 3mm på 2m 

 Om golvvärme används för undergolvet ska undergolvets yttemperatur inte överstiga 28ºC eller 20-

22ºC om mattor läggs på golvet 

 Kontrollera platttorna/plankorna i dagsljus för eventuella synliga fel eller skador 

 Blanda plattorna för att åstadkomma en tilltalande blandning av nyanser 

 Se till att expansionsfogarna är 5mm och installera inte några permanenta och tunga strukturer som 

köksöar eller skåp på 2G golv. De här kraven kan undvikas om Wicanders 2G Golv installeras med 

lim (se installationsinstruktioner för limning av flytande golv) 

 

 
INNAN INSTALLATION 

Transport, förvaring och acklimatisering 

Transportera och förvara kartongerna i vågrätt läge. 

Förpackade plankor och lim ska acklimatiseras på plats i ett torrt, välventilerat utrymme i minst 48 timmar så 

att golvet kan acklimatiseras. 

Ta bort förpackningarna precis innan installationen påbörjas. 

Under förvaring och installation ska temperatur och relativ fuktighet vara på en nivå som är konsistent med 

förhållandena som råder när byggnaden är bebodd. I de flesta fall innebär detta en temperatur på mellan 18  
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och 28ºC och en relativ fuktighet på mellan 35% och 65%. För att uppnå detta klimat, använd värmeelement 

eller luftkonditionering under lämplig tid innan installationen påbörjas. 

 

Wicanders  nyansvariation är en naturlig och attraktiv egenskap. För att åstadkomma en så tilltalande 

blandning av nyanser som möjligt rekommenderar vi att blanda plankorna innan installationen. 

Inspektion av platsen 

Innan installationen påbörjas bör du kontrollera plattorna i dagsljus för eventuella synliga fel eller skador. 

Kontrollera även att undergolvets och platsens förhållanden är i enlighet med de specifikationer som beskrivs 

i dessa instruktioner. 

Amorim Revestimentos ska inte hållas ansvariga för anspråk i samband med olämpligt undergolv, olämplig 

tillämpning, klister, lack och användande av underhållsprodukter som inte rekommenderats, eller synbara 

defekter som kan verifieras innan installation. 

 

Krav på undergolvet 

Wicanders flytande golv kan installeras i stort sett överallt i hemmet och i nästan alla kommersiella utrymmen, 

förutom i badrum, bastur och ständigt våta utrymmen. 

Wicanders flytande golv kan läggas på de flesta hårda underlag såsom elastiska golvbeläggningar, trägolv 

och klinkers. Mjukt undergolv såsom mattor och liknande måste avlägsnas. 

Undergolvet måste vara jämnt, plant, torrt och variationer ska inte överskrida 3mm på 2m. 

Alla typer av betong-, trä- och klinkersytor måste vara helt och hållet torra. 

Installera aldrig  Wicandersflytande golv utan att använda en PE-film på minst 0,2mm som agerar som 

fuktbarriär. 

 

              Undergolv med golvvärme: 

 

För Wicanders flytande golv får undergolvets temperatur inte överstiga 28°C. För detaljerad  

information, följ instruktionerna som tillhandahålls av tillverkaren av undergolvets golvvärme 

eller kontakta din leverantör. 

Kom ihåg att mattor som placerats över golvet kan agera som värmeackumulerare och 

kommer att höja golvets yttemperatur mer än den rekommenderade högsta yttemperaturen 

(får inte överskrida 20-22°C). 
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Installation av Wicanders golv på undergolv med golvvärme: 

Undergolv med golvvärme har vissa arbetsförhållande som beror på värmesystemet och 

undergolvet. 

För att undvika problem med funktionalitet och hållbarhet under byggfasen ska normerna och 

reglerna för installation följas strikt. 

För att torka ett undergolv med golvvärme måste värmen sättas på/stängas av med en paus 

innan golvet läggs, följt av ett dokumenterat protokoll. Efter det kan du påbörja 

”uppvärmningsfasen”. 

Början av en värmefas för betongundergolv kan inte påbörjas tidigare än 21 dagar efter att 

underlaget har behandlats helt och hållet. Värmefasen ska börja med en löpande temperatur 

på 25°C under 3 dagar. 

Undergolvet ska vara på plats och behandlat sedan 60-90 dagar. 

Temperaturen ska sedan höjas varje dag till högsta tillåtna temperatur i enlighet med 

tillverkarens system. Detta maxvärde ska hållas i minst 72 timmar och bevaras i 5-7 dagar 

utan att stängas av. Temperaturen bör sjunka gradvis varje dag tills yttemperaturen når 18ºC. 

Under installationen ska yttemperaturen inte överskrida 18°C och ska  bevaras så i tre dagar 

efter avslutad installation (för flytande golv). Sedan ska temperaturen sakta höjas till max 28° 

C  på undergolvets yta. 

 

Fuktskydd 

Oavsett hur gammalt undergolvet är så finns det alltid en risk för fukt. Av denna anledning är det viktigt att se 

till att en effektiv fuktbarriär installeras. 

Undergolv måste vara torrt  permanent på betongundergolv utan golvvärme. Fuktigheten ska inte vara högre 

än 75% RF. Utför annars ett kalciumkloridsfuktighetstest för att försäkra dig om att fuktnivåerna är mindre än 

3lbs/1000 ft2 /24 timmar (USA och Kanada eller CM-test:   

Typ av undergolv Fuktinnehåll CM % uppvärmt Ej uppvärmt 

Betong 1,5 2,0 

Anhydrit 0,3 0,5 
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Alla typer av betongundergolv kräver isolering mot fukt. 

Detta inkluderar typer med inbyggd fuktbarriär, keramik och uppvärmda och täckta med elastiskt golv. 

Använd en PE-film på minst 0,2mm som fuktbarriär. 

På mark- eller källarundergolv rekommenderar vi två lager korslagda golv för bättre fuktskydd. 

 

UNDER INSTALLATIONEN 

 

Expansionshål 

Wicanders  flytande golv installeras som ett ”flytande golv”, så plankorna ska inte fästas på undergolvet. 

Golvlisterna ska inte pressas ner, så att golvets rörelse inte begränsas. Tillåt även 5mm expansionshål till 

väggen och andra fasta föremål. Golvlisterna ska täcka minst 7mm av golvet. 

Övergångar mellan två rum och asymmetriska golv kräver extra expasionsutrymme för golvytor som är större 

än 100m² eller med mått större en 10m i bägge riktningar. 

 

Verktyg och material som behövs: 

 

Sticksåg eller fintandad handsåg, avståndsblock, penna, 

vinkelhake, 0,2mm PE-film och tejp. 

 

 

Läggning 

På trägolv rekommenderar vi att lägga Wicanders golv i kors med befintligt golv. 

 

Lägg ut PE-filmen med minst 20cm överlappning och använd tejpen 

för att fästa den. 

Sätt även filmen 5cm upp på väggen. 

Jämna till efter att golvlisterna har satts fast på väggen. 
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Mät rummet ordentligt, i rätt vinkel i plankornas riktning 

Plankorna i sista raden ska vara minst 5cm breda. 

Vi behov kan plankorna i första raden skäras till och göras mindre. 

 

 

Första tre raderna: 

Plankorna kan installeras från alla håll. Flytande golv 2G är enkla att installera. 
 
Vi rekommenderar att börja installationen i högra hörnet. 

 

 
 
Vänd plankans spontsida mot väggen.  

Behåll ett glapp på 5mm på kortsidan. 

 

 

 

 
 
Håll nästa planka mot den första i vinkel med den första och lägg den 
platt på golvet. 
 
Slutför första raden på samma sätt. 
 
 
 
 

 

Skär till den sista plankan i första raden i rätt längd. 

Placera sista plankan nedåt och kortsidan utan låslisten mot väggen. 

Avståndet till väggen ska vara 5mm. 
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Markera där plankan ska kapas och lägg den på arbetsytan och kapa 
till rätt längd med hjälp av en såg. 
 
 
 

 

Se till att plankornas långsidor utgör en rak linje.  

Använd den kapade plankbiten från föregående rad för att börja 

nästa. 

Den måste dock vara minst 30cm lång. Om biten är för kort börjar du 

med en ny bräda och kapar den på mitten.  

Se alltid till att slutfogarna ligger i sicksack med minst 30cm. 

För plattor med måtten 605 x 445, måste  installationsmetoden 

”tegelsten” eller ”halv tegelsten” användas. 

 

 
 
Lägg den första plankan i den nya raden med spontsidan i vinkel mot 

den räfflade sidan av plankan i föregående rad. 

 

Tryck framåt och lägg den platt på samma gång. 

 

 
 
 
Lägg den korta änden av plankan i vinken mot den föregående 

plankan och vik nedåt. 

Se till att plankan ligger mot den integrerade låslisten på plankan i 

föregående rad.  

 
 

 
 

 
Lyft plankan (tillsammans med plankan som lagts innan i samma 

rad) lätt uppåt (ca 30mm), tryck den mot raden framför och lägg 

sedan ner den. 

Tips: Denna manöver kräver en varsam justering av tryckvinkeln.  
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Justera avståndet till väggen till 5mm när tre rader har lagts. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fortsätt med installationen enligt beskrivningen ovan till du når 
motsatt vägg. 
 

 

 

 

 

Sista raden: 

 
 
Mät och skär till plankorna i sista raden till rätt storlek 

Lämna 5mm avstånd till väggen. 

Ingen planka bör vara smalare än 5cm. 

 
 
 

 
 

 

Sista och första plankan kan skäras till i rätt bredd. Placera sista 

plankan ovanpå den näst sista plankan. 

Markera plankan med hjälp av en plankbit utan att låsa biten. 

Lämna ett utrymme på 5mm till väggen för expansionshålet. 

 

 

 

Dörrkarmar 

Om en dörrkarm måste skäras till, använd en bit planka för att få 

rätt höjd. 

Såga till dörrkarmen och listverk i rätt höjd och lämna 2mm 

utrymme för plankorna. 

 

 

Plankorna kan läggas från alla håll. Detta gör det enklare att planera installationen, t.ex. runt dörrar. 
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Ojämna väggar 

 

Ibland måste första raden skäras till för att matcha en ojämn vägg. 

 

För över väggens form till plankorna. Glöm inte att  lämna 5mm 

för expansionsutrymmet 

 

 

 
 
 
 
För att ta bort första raden lyfter du plankorna några centimeter och 

knackar längs med fogen. 

 

Skär till plankorna efter behov. 

 

 

 

Värmerör: 

 

Borra hålen i plankorna och gör dem 10mm större än rörets 

diameter. 

Skär plankan i 45º vinkel mot hålet. Den avskurna biten 

limmas sedan fast igen. 

Täck hålet med en rörmuff. 

 

 

 

Installation runt dörrar, element och sista raden:  

 

 

Om du inte kan vinkla plattan under (t.ex. en dörrkarm) eller ett lågt 

sittande element kan du göra såsom visas på bilden: skär bort 

låskanten och stryk på lim (PVA-lim, klass D3) på den räfflade sidan 

och installera plankan. 
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EFTER INSTALLATION 
 

Borttagning av golvet  

 

Om du vill ta bort golvet lyfter du plankorna några centimeter och 

knackar längs med fogen. 

 

 

 

Den lösa plankan kan sedan tas bort. 

Böj aldrig sammanhängande plankor bakåt då detta skadar 

plankorna. 
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