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1. Första brädan, första raden. 

Placera brädan mot väggen med min. avstånd 8 mm. 

Före installation ska rummet mätas noga för att 

avgöra om första brädan behöver kapas längs med så 

att första och sista radens bräda är minst 50 mm.  

 

 

2. Andra brädan, första raden. 

Placera brädans kortända, med vinkel, tätt mot första 

brädan. Lägg försiktigt ner brädan. Slutför första 

raden på samma vis.  

 

 

3. I slutet på första raden lämnas ett avstånd på 8 mm 

mot väggen. Mät och kapa radens sista bräda så den 

passar. Minsta rekommenderade längd på en bräda 

är 2 gånger bredden på en bräda.  
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4. Andra raden. Börja raden med kvarvarande bit av 

första radens sista bräda. Samma avstånd på 8 mm 

från väggen och brädans längd ska ha min. längd 2 

gånger bredden på en bräda.  

 

5. Allmänt om kortändorna i parallella rader. Avståndet 

mellan två kortändor bör inte vara mindre än 

bredden gånger 2 på en bräda.  

 

6. Placera brädan med en vinkel mot första radens 

bräda. För att underlätta fortsatt montering lämna 

brädan något uppåtvinklad, placera förslagsvis en kil 

som skapar lämplig vinkel. Fäll ner brädan i en 

rörelse. Under nerviket kontrollera så brädorna ligger 

tätt. 

 

7. Andra brädan, andra raden.  

Placera kortända mot tidigare bräda i samma vinkel 

och fäll ner.  
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8. Tryck brädan mot tidigare rad så de sluter tätt och 

den hamnar i linje med föregående bräda. Tidigare 

bräda kan fällas ner samtidigt och användes en kil för 

att skapa en vinkel så avlägsna den och använd till 

nästa kortända.  

 

9. Efter 2–3 rader.  

Kontrollera, och justera vid behov, så avståndet till 

den främre väggen är minst 8 mm. Se till att 

avståndet kvarstår under hela monteringen. Avlägsna 

kil/distanser när monteringen är klar.  

 

10. Sista raden (och eventuellt första). Kapa brädan så 

att den passar mot väggen. Lämna 8 mm mellanrum 

till väggen även här.  
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Läs alltid denna information före installation. 

ALLMÄNT 

• Kontrollera materialet noga innan du börjar arbeta. Om avvikelser skulle upptäckas (så som 

skadade brädor eller felaktig produkt) ska detta omedelbart rapporteras till Place 

Altanprodukter och den skadade/defekta produkten ska inte användas i monteringen. 

Skadad produkt som monterats ersätts inte. Vid eventuella tveksamheter kontakta Place 

Altanprodukter för rådgivning. 

• Behandla det omonterade golvet varsamt och skydda både kort- och långsidorna mot stötar 

och slag. Förvara aldrig omonterat golv ståendes, varken i paketet det levereras i eller var 

enskild golvbräda.  

• Rumstemperaturen vid golvläggning bör vara mellan +16°C och +28°C och vara stabil i minst 

48h efter monteringen är slutförd. Undergolvets temperatur får inte underskrida +10°c. 

• Låt golvet acklimatiseras till rådande temperatur minst 24h före montering.  

UNDERGOLV  

• Vinylgolv Klick SPC Place Diamant kan monteras på de flesta underlag.  

• Vinylgolv Klick SPC Place Diamant har integrerad underlagsfoam.  

• Underlaget måste vara plant, högsta tillåtna avvikelse är +/- 2 mm per 2 meter. 

• Underlaget ska vara fast, fritt från rörelse och svikt, rent och torrt.  

• Undergolvet får inte vara utsatt för stigande luftfuktighet.  

• Golvet får inte monteras på ett annat flytande golv eller på textilmatta.  

MONTERING 

• Mät installationsområdet och bestäm installationsriktning. Bredden på sista raden får inte 
vara mindre än 50 mm, justera i så fall bredden på första raden.  

• Vinylgolv Klick SPC Place Diamant installeras som flytande konstruktion.  

• Använd en lämplig distans/kil för att skapa ett utrymme runt hela golvet på minst 8 mm.  

• Säkerställ att det finns utrymme för golvet på minst 8 mm även mot rör, dörrkarmar, 
köksöar, trappor, pelare och andra fast föremål. 

• Vik ihop ändsponten, slag mot ändar kan medföra att låsanordningen får sprickor. 

• Fäst aldrig golvet i underlaget, golvet ska monteras flytande.  

• Golvlister fästs på väggen, fäst aldrig golvlister på golvet.  

ANVÄNDNING 

• Vinylgolv Klick SPC Place Diamant har ett keramiskt ytskikt vilket underlättar rengöringen. 

• Golvet kan tas i bruk direkt efter färdig montering.  

• Om byggverksamhet fortgår ska golvet täckas av skyddsfilm, hårdpapp eller i vissa fall med 
skivmaterial beroende på typen av slitage som kan uppstå under byggets gång.  

• Innan golvet täcks med skyddande lager ska golvet vara rent, torrt, fritt från damm och lös 
smuts. 

• Tejpa aldrig skyddstäckningen direkt mot golvet då vissa typer av tejp kan lämna märken av 
klister som är svåra att avlägsna eller lämnar bestående fläckar.  

• Innan golvet tas i bruk ska det rengöras från smuts och byggdamm. Sopa, dammsug och 
våttorka golvet med fuktig mopp.  
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• Milda PH-neutrala rengöringsmedel är ok att använda. 

• Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller blekmedel eller slipmedel.  

• Förse alla möbler med möbeltassar för att skydda golvet mot repor och ytskador.  

• Kontorsstolar ska vara utrustade med mjuka hjul som inte skadar golvet. 

• Observera att gummihjul, gummitassar och viss plast kan missfärga golvet och ge bestående 
märken.  

• Dra aldrig möbler eller andra tunga föremål på golvet, det kan orsaka repor på golvets yta.  

• Använd med fördel entré- och dörrmatta för att fånga upp grov smuts som kommer utifrån. 
Tänk på att grus/sand och löst liggande smuts har en slipande effekt mot golvets yta.  

• Bona inte vinylgolvet.  

• Avlägsna fläckar för att förhindra att det blir bestående fläckar på golvets yta.  

• Använd aldrig aceton eller thinner på golvet.  

ÖVRIGT 

• Vinylgolvet är kompatibelt med vattenburen och elektrisk golvvärme. Yttemperaturen på 
undergolvet får inte överskrida 28°C.  

• Rumstemperaturen bör inte sjunka under +10°C eller stiga över +50°C efter installation. 

• Rumstemperaturen bör inte regleras mer än 5°C/dygn.  

• Skydda golvet mot solblekning genom att förse glaspartier med gardiner, persienner eller 
annat solskydd. 

• Om läggningsytan överskrider 20 m bör man lägga in ett expansionsutrymme på 8 mm. 

• Expansionsutrymmen bör finnas mellan olika rum. 
 


