Monteringsanvisningar och -information för Hydro Smart -vinylplankgolv med kompositstomme och
stegljudsisolering
Vi gratulerar till ditt val av Karitma Collection Hydro Smart högklassiga vinylplankgolv. Med hjälp av den här informationen och de
här instruktionerna kan du tryggt montera ditt golv. Tilläggsinformation kan du få av din Karitma Collection -återförsäljare eller
direkt av importören Karitma Oy, tel. 0207 879 690.
Hydro Smart -vinylplankan med stomme av komposit och stegljudsisolering kan monteras både i bostäder och offentliga utrymmen,
såsom restauranger, butiker, kontor, daghem osv. Följ bifogade råd och instruktioner noggrant så blir ditt Hydro Smart vinylplankgolv långlivat och du kan njuta av det i många år framöver.
Hydro Smart -vinylplankgolvet har mönster i naturlig trä- eller stenimitation. Plankorna är planerade att ha ett mångfald variationer
i mönster och struktur för att ge ett så naturligt intryck som möjligt. Plankorna har avsiktligt variationer i färgnyansen, vilket inte bör
betraktas som färgfel i produkten. Variationerna i färgerna gör att golvet ser mera naturligt ut. Golvet kan blekna eller skifta färg
med tiden. Granska alla plankor omsorgsfullt i goda ljusförhållanden före monteringen. Avlägsna plankor med färgfel eller sådana
som skadats i transporten. Montera alltid golvet i goda ljusförhållanden. Monteringen av golvet måste omedelbart avbrytas om det
finns anmärkningar mot produkten. Tag i så fall genast kontakt med golvets återförsäljare eller Karitma Oy. Monterade plankor kan
inte reklameras.
Om plankorna monteras i utrymmen med fönster som är stora och når ner till golvet, eller om utrymmet är ett grönrum med stark
sol, bör man se till att golvet skyddas för direkt solljus.
Lämna en rörelsemån på omkring 10 mm längs alla golvets sidor och mot fasta konstruktioner såsom rör, dörrkarmar och fast
inredning (köksskåp). På så sätt har golvet utrymme att röra sej vid temperaturväxlingar.
För upp till 10 m monteringslängder är 10 mm rörelsemån tillräckligt. För längder som överskrider 10 m måste rörelsemånen ökas
med 1 mm för varje överskridande meter. Golvet kan ha en maximal längd på 15 m eller en maximal bredd på 10 m utan extra
rörelsefogar.

Att observera innan monteringen
Flytta in Hydro Smart -paketen i monteringsutrymmet senast 1–2 dygn innan du påbörjar monteringen. Förvara paketen oöppnade i
rummet så att materialet acklimatiserar sej till de omständigheter som råder i utrymmet. Plankorna bör ändå granskas noga innan
monteringen påbörjas. Plankorna bör lagras och monteras under följande omständigheter: temperatur 20—22 °C, rummets
relativa luftfuktighet 50—60%. Under monteringen skall man kontinuerligt blanda plankor från 3—4 olika paket för att
uppnå ett möjligast jämt och snyggt slutresultat
Hydro Smart -plankgolv med kompositstomme och stegljudsisolering monteras flytande. Det skall inte limmas eller på annat sätt
fästas vid underlaget. Vi rekommenderar att inte heller limma sponterna, eftersom limmet kan hindra sponten från att låsa sej helt.
En felaktig montering kan skada sponten.

Underlag
Underlaget skall uppfylla de allmänna kraven gällande underlag för vinylgolv, SisäRYL 2013.Underlaget skall vara rent, hårt, plant
och torrt. Ojämna underlag skall planas så att det uppfyller kraven för SisäRYL 2013 (nivåskillnader på en 2 meters sträcka maximalt
+/— 3mm).Underlaget skall vara torrt: Betongens relativa fuktighet på djupet maximalt 85%, på ytan maximalt 75%.
Hydro Smart -plankgolv med kompositstomme och stegljudsisolering kan också monteras på befintliga hårda golvmaterial, såsom
linoleum eller plastmattor, ifall föregående krav på underlaget uppfylls. Vid montering på ett gammalt plankgolv skall vinylplankan
monteras tvärs över det befintliga golvet som skall vara plant och rakt. Enskilda plankor skall vara plana och lösa plankor skall fästas
bättre i bjälklaget. Gammalt mjukt material (som tex. heltäckningsmatta) är inte lämpligt som underlag och bör avlägsnas också för
hygienens skull. OBS! Mattor innehållande jute måste i enlighet med Miljöministeriets instruktioner helt avlägsnas av hygieniska
själ. Observera att Hydro Smart -vinylplankgolvets yttemperatur inte i samband med vattenburen golvvärme får överskrida 28 °C.
Om golvet har elektrisk värme skall begränsningarna säkerställas av värmesystemets leverantör.
Om plankorna monteras i utrymmen med stora fönster, takfönster eller om utrymmet är inglasat kan plankorna blekna på sådana
ställen där de är utsatta för starkt solljus. För att förhindra blekning bör golvet då skyddas från solljus med gardiner eller på annat
sätt.

Rumsklimatet
Golvet hålls bäst funktionellt och snyggt om den relativa fuktighet är mellan 50—60 % och temperaturen mellan 20—22 °C. Under
eldningsperioden är luftfuktigheten markant torrare vilket leder till att golvmaterialet krymper. Fenomenet är normalt och typiskt
för produkten. Genom att sörja för tillräcklig luftfuktighet (använd luftfuktare vid behov) kan man märkbart förhindra att golvet
lever under vinterhalvåret. Sörj för tillräcklig vädring under sommaren när luftfuktigheten är hög.

Rengöring och vård
Genom rengöra och vårda ditt Hydro Smart -vinylplankgolv på rätt sätt säkerställer du att det hålls fungerande och snyggt. Använd
enbart fuktad trasa när du rengör golvet. Innan du tar golvet i bruk rekommenderar vi att du skyddar det med poleringsmedel.
Observera att golvet i offentliga utrymmen, såsom frisörsalonger, restauranger, butiksutrymmen och motsvarande, måste både
vårdas och skyddsbehandlas med ändamålsenliga produkter. Här rekommenderar vi Dr. Schutz produkter avsedda för vård av
vinylgolv. Vi rekommenderar också att golvet vid ingången skyddas med entrématta. Skydda golvet från att skråmas genom att förse
möblernas ben med golvskydd. Kontorsstolar skall ha mjuka hjul (typ W) och skydda dessutom golvet med underlagsmatta för
kontorsstolar.
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