
LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGA innan du påbörjar 
läggningsarbetet. Vår garanti kräver att du följer läggnings-  
och underhållsanvisningarna samt garantivillkoren, som finns  
på vår webbplats. 

14 mm-brädorna med Profiloc 5G bör helst läggas som ett f lytande golv 
utan att brädorna fästs i undergolvet. 

Brädorna är inte lämpliga för användning som självbärande golvyta.

Om du föredrar kan de läggas genom att limmas mot undergolvet. 

Mer information finns på limtillverkarens webbplats.

Beskrivande instruktioner för läggningen finns i golvförpackningarna 
eller på www.kareliaf loors.com. 

FÖRBEREDELSER
Luften i rummet ska ha en relativ luftfuktighet (RF) på 30–60 % och 
temperaturen måste vara 18–24 °C både under och efter läggningen.

Förvara de oöppnade förpackningarna i rummet i minst 48 timmar. 

Öppna förpackningarna efter hand under arbetets gång. Kontrollera att 
brädorna är felfria innan de läggs. Lägg inte skadade eller defekta brädor. 
Du kan byta ut brädan mot en ny hos återförsäljaren eller använda den 
som första eller sista bräda i en rad under läggningen. När brädan är 
installerad anses du som köpare ha godkänt den. 

UNDERGOLV
Undergolvet måste vara torrt, jämnt, solitt och rent. Undergolv består 
vanligtvis av betong eller trä.

Observera att textilmattor inte är lämpliga som underlag.

KONTROLLERA ATT UNDERGOLVET ÄR JÄMNT
Använd en rak linjal eller bräda som är minst 2 meter lång för att 
kontrollera att hela undergolvet är jämnt.

Eventuella avvikelser i undergolvets nivå får inte överstiga 2–3 mm per 
2 000 mm längd. Vid behov måste undergolvet jämnas till så att dessa 
krav uppfylls.

FUKTSPÄRR
Vid läggning på betonggolv eller tillsammans med golvvärme måste ett 
hållbart 0,2 mm tjockt membran av polyeten läggas mellan brädorna och 
undergolvet med en överlappning på minst 200 mm (maximal fuktighet 
för undergolvet får vara högst RF 80 % eller maximal vikt % 3,0 CM).  
För att isolera golvet från stegljud och fukt kan du använda Tuplex (fukt  
i betong <85 %) utan något separat plastmembran. 

GOLV MED GOLVVÄRME
Golvvärmen måste fördelas jämnt över hela golvområdet. Starta värme-
systemet minst två veckor innan brädorna ska läggas. Justera så att 
systemet ligger på 2/3 av maximal effekt innan läggningen. Detta ska 
göras oavsett tid på året. Se till att rummen är väl ventilerade. Golv-
värmesystemet bör ställas in på en lägre temperatur (cirka +18 °C) en  
till två dagar innan brädorna läggas och justeras tillbaka till normal 
temperatur stegvis en till två veckor efter att läggningen är färdig. 

Med uppvärmda golv får yttemperaturen i trägolvet aldrig överskrida  
+27 °C.

Golvytans maximala temperaturvariation under en dag får vara max  
5 °C. Ta hänsyn till detta genom att mäta yttemperaturen i början av 
cirkulationssystemet, särskilt under mattor och vid golvvärmesystem med 
cirkulerande varmvatten. Golvvärme får golvytan att torka och gör att 
träet drar sig samman ytterligare. Den relativa luftfuktigheten i rummet 
ska hållas vid 30–60 % under alla årstider för att trägolvet ska förbli i  
gott skick.

När den relativa luftfuktigheten är under 30 % kan det göra att brädorna 
och ytlamellerna delar på sig och springor kan uppstå. 

Bok, kanadensisk lönn och jatoba reagerar starkare på variationer i den 
relativa luftfuktigheten än andra träslag, vilket gör det olämpligt att lägga 
dem ovanpå ett golvvärmesystem.

LÄGGNINGSANVISNING FÖR KARELIA PROFILOC 5G



UTRYMME FÖR EXPANSION
Eftersom golvytans mått ändras under året ska du ordna ett utrymme  
för expansion på 10 mm till alla fasta föremål i rummet. Om rummet är 
bredare än 6 m bör du utgå från 1,5 mm expansion per meter golv under 
arbetet.

En expansionsskarv krävs om golvet är mer än 15 meter brett samt vid 
öppna planlösningar.

Expansionsskarvar måste skapas vid dörröppningar och vinklar i rummet 
och täckas med en dilatationslist. Fäst inte dilatationslisten i parketten. 
Det är inte lämpligt att placera tunga köksmöbler och vitvaror på f lytande 
golv, eftersom detta kan begränsa den naturliga rörligheten i trägolvet 
och leda till att det uppstår springor mellan brädorna.

LÄGGNINGSRIKTNING
Brädorna läggs vanligtvis parallellt med riktningen för dagsljuset som 
lyser in i rummet. I avlånga utrymmen rekommenderar vi att du lägger 
brädorna i rummets längsriktning. Om undergolvet är av trä bör brädorna 
läggas på tvären mot de befintliga golvbrädorna. 

Dilatationslister: Alla lister och trösklar ska fästas så att golvet inte låses 
utan fungerar som ett f lytande golv. Vi rekommenderar inte användning 
av fogmassa för expansionssskarvar på grund av den låga elasticiteten. 

Smala hallar: Om läggningen görs på tvären i till exempel en smal hall, 
skall golvet läggas i förband, d v s ändskarvar ska finnas i alla rader. En 
ordentlig förskjutning av ändskarvarna i intilliggande rader, minst 500 mm, 
ska finnas för att hålla golvet plant vid klimatvariationer. Risken är annars 
att golvet buktar upp vid hög relativ fuktighet. du skapa en ändskarv 
minst var tredje rad med brädor.

MINSTA BREDD/LÄNGD OCH AVSTÅND  
MELLAN BRÄDORNAS KORTÄNDAR
Mät rummets bredd och räkna ut hur bred den sista brädraden blir. Om 
bredden raden blir mindre än 40 mm bred, bör du såga till även den första 
brädraden, så att första och sista brädraden blir ungefär lika breda.

Om du använder den återstående delen av en bräda måste den vara minst 
500 mm lång och du måste hela tiden se till att det minsta avståndet 
mellan kortändarna på de intilliggande brädorna är minst 500 mm.
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