
  - Installation
1. Skyldighet till kontroller och noggranhet

Untranslated? Läs igenom installationsmanualen i sin helhet initialt. Beaktas ovillkorligen före och under installationen! 
Följ dessa anvisningar exakt, för att behålla ett fullt garantianspråk.

Krono Xonic tillverkas i definierade och mycket exakta arbetsmoment. Halvfärdiga och färdiga produkter genomgår stränga 
kvalitetskontroller.Skador på enskilda delar, t.ex. genom transport, kan ändå inte helt uteslutas. Kontrollera statusen innan 
innan golvelementen installeras.

Observera att paketen väger relativt mycket under transport. Tipsen som följer hjälper till att transportera lasten så skonsamt 
som möjligt för ryggen: 
- stabilisera ryggraden: håll ryggen rak och spänn mag- och bäckenmusklerna. Använd kraften i benen för att lyfta.
- undvik att röra dig bakåt eller att vrida dig åt sidorna: lyft upp föremålet när något ska göras, ta ett steg åt sidan och lägg
 ifrån dig föremålet. Avlägsna hinder i vägen och skapa utrymme i förväg. 

Förberedelser: Innan installationen ska paketen förvaras under klimatförhållanden som motsvarar förhållandena vid installa-
tionen och den efterföljande användningen [1]. Förvara dem inte i direkt solljus vid fönstret.
Konditionering ska ske under följande förhållanden:
- vrid till 90° läge i staplat tillstånd
- under minst 48 timmar
Platt liggande med ett minsta avstånd på 50 cm till alla väggar och helt jämnt
Se alltid till att panelerna bearbetas noggrant. Arbeta med båda händerna och undvik att skjuta på panelerna med fötterna 
eftersom profilerna kan skadas.

Behov av material och verktyg: satsa på originaltillbehör för den här golvtypen. Följande verktyg och hjälpmedel ska använ-
das: blyertspenna, tumstock, vinkel, vattenpass, avståndshållare (1 mm, 10 mm), slagkloss, och hammare [2].
Dessutom rekommenderas separerande verktyg och en handsåg. Sågbladen ska vara fintandade. Även en sticksåg eller en 
cirkelsåg med fintandade blad går bra. Observera! Skär- och snittkanter kan vara vassa och ge skador vid oaktsamhet. För 
väggslutet finns det dekorliknande sockellister i tillbehörssortimentet. Se till att golvets rörelser inte begränsas och att det 
inte tränger in fukt i fogarna.

Installationsunderlag och tätning: Produkten lämpar sig för fuktiga utrymmen. Enligt DIN 68800 är fuktiga utrymmen rum 
med en långsiktig eller permanent varaktig luftfuktighet över 70 %. Krono Xonic lämpar sig inte för användning utomhus 
eller i våtutrymmen. Typiska användningsområden är vardagsrum, sovrum, badrum, kök, matsalar, förstugor, kontor, affärer, 
lobbyer, läkarmottagnningar, hotel och korridorer. 

Underlaget där panelerna appliceras måste motsvara tillverkarens manual för applicering av golvpaneler (produktbladet) så 
att panelerna kan appliceras på det anvisade sättet. Lämpliga underlag är bland annat mineraliska underlag såsom puts eller 
vattenbaserade värmetåliga påtstrykbara underlag, betong, asfalt). Beakta att materialet under panelen måste motsvara de 
erkända reglerna för teknik för torrt byggande i fuktiga utrymmen.

Undergolvet måste vara absolut torrt, rent och bärande. Ojämnheter i golvet som överskrider 2 mm på minst 1 m behöver 
jämnas ut fackenligt (enligt DIN 18202) [3]. Underlagets jämnhet mäts bäst med riktskiva eller med ett vattenpass som är 250 
cm långt, motsvarande den gällande standarden. Det får inte förekomma några avsatser, olika nivåer eller andra ojämnheter. 
Byggsmuts som t.ex. rester av puts och gips eller liknande ska avlägsnas helt.

För att hålla väggavsnitt och golvunderlag av olika typer varaktigt vattentäta i fuktiga utrymmen, rekommenderas påstryk-
bara tätningar. För bearbetning av underlag, speciellt vägg- och golvtätningar i fuktiga utrymmen, hänvisas explicit till 
ZDB-bladet (01/2010) ”Råd för konstruktion av flytande bearbetningsbara komposittätningar med beläggningar av kakel och 
plattor inomhus och utomhus“. Golvet fungerar inte som vattenledande skikt och är på grund av klickprofilen inte varaktigt 
vattentätt. För förebyggande skydd av inträngande fukt i underlaget kan det klistras på en PE-profil i skarvarna.

Panelerna ska kontrolleras med avseende på fel vid goda ljusförhållanden [4]. Brädor med synliga fel utanför toleransom-
rådet, såsom höjd-, glans-, mått-, eller färgavvikelser, ska sorteras ut och ersätts utan kostnad. Applicerade paneler kan inte 
reklameras.

Produkten installeras flytande och får inte skruvas, spikas eller klistras eller fixeras punktuellt i undergolvet, t.ex. med en 
dörrstopp eller eller med tunga föremål [5].

Tillverkaren har testat och godkänt följande vidhäftningsmedel om en fastklistring önskas:
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Konsultera vidhäftningsmedlets tillverkare för användning av andra vidhäftningsmedel. Installatören är skyldig att säkerställa 
en professionell vidhäftning. Vid produkter på 5 mm ska det ses till att det stegljudsdämpande materialet avlägsnats helt från 
baksidan.

Under 5 mm-produkten med skumlaminering på baksidan läggs inget underlagsmaterial.
Under 4 mm-produkten kan det läggas en PE-folie, för att ytterligare reducera buller från steg vid orena underlag.
Vill man lägga en underlagsmatta under 4 mm-produkten godkänns enbart produkter med en tryckfasthet på > 200 kPa och 
en tjocklek på < 2 mm.

Mattor, skummade PVC-golv och alla typer av skummaterial ska alltid avlägsnas [6] och de lämpar sig inte som underlag. Det 
kan uppstå en fjädrande rörelse och ett för starkt tryck i kantområdet när golvet beträdes, vilket kan bidra till skarvar dras 
upp. Mattor ska även avlägsnas av hygieniska skäl. Fukt som uppstår kan ge tillväxt av mögel och bakterier. 

Användning av system för golvvärme (varmvatten/elektrisk) är möjlig enbart vid korrekt montage under förutsättning av 
korrekt drift av densamma. Leverans och installation av golvvärme ska uppfylla motsvarande krav för uppvärmning i drift. 
Golvvärmens installation och drift ska uppfylla den senaste tekniska standarden, utföras av professionell personal och 
idrifttas enligt kriterierna för uppvärmning. Golvuppvärmningen ska appliceras och drivas över golvets hela yta. Golvupp-
värmningar tillåts inte drivas delvis. En temperatur på 27 °C mot golvytan får aldrig överskridas [7]. Värmeisolering under 
eventuella täckta områden som t.ex. mattor ska ovillkorligen undvikas. Reklamanspråk i samband med drift eller montage av 
en golvuppvärmning uteslutes. Anspråk gäller enbart inom ramen för våra allmänna lagar och garantier.
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För undergolv med eller utan golvuppvärmning behöver den professionella installatören 
genomföra och protokollföra den krävda CM-mätningen innan golvinstallation. Följande 
gränsvärden gäller med avseende på resterande fuktighet:
- för påstrykning med kalciumsulfat max. 0,5 % CM utan; 0,3 % CM med golv-
 uppvärmning
- för påstrykning med cement max. 2,0 % CM utan; 1,8 % CM med golvuppvärmning

Installation

Det rekommenderas att sortera panelerna beroende på de önskade mönster och efter 
dekorbilden. Ta reda på färgens förändring.

Se till att inbyggnaden genomförs spänningsfritt. För att uppnå detta föreskrivs ovillkor-
ligen ett kantavstånd på 5-10 mm till väggar, pelare etc. [10]. Vid t.ex. 8 m installations-
längd bör det väljas fogar på minst 5 mm och vid en maximal installationslängd på 20 m 
bör fogarna finnas runt om och uppgå till minst 10 mm. 
Rörelsefogar får inte fyllas med sladdar eller annat material. Mellan eller i rum med 
komplex design ska expansionsfogar alltid installeras. Om ett vardagsrum gränsar till ett 
sovrum dvs. rum som används vid olika temperaturer, ska det integreras en golvfråns-
kiljare, annars kan det uppstå spänningar som orsakar skador. Enligt dagens teknik ska 
alla tekniskt villkorade fogar övertas från golvbeläggningens underlag, t.ex. rörelsefogar 
mellan putsområden. Det kan uppstå skador på golvbeläggningen om sådana fogar 
byggs över.

Vid fönster som räcker till golvet ska det sörjas för en tillräcklig skuggning, ventilation 
och för en spänningsfri inbyggnad. Temperaturen kan stiga avsevärt genom solinstrål-
ning och leda till att golvet varaktigt ändrar form. Temperaturändringarna ska hållas så 
små som möjligt. Golv som installerats flytande får inte hindras att ändra form genom 
temperaturändring i området för dimensionsändring.

Golvet får inte fixeras på något sätt. En temperaturökning från t.ex. ca 15 °C till 30 °C 
orsakar en dimensionsändring på ca 0,5 mm/m. En ökning till 40°C orsakar en ändring på 
ca 1,0 mm/m. Vid omvända förhållanden förhåller sig golvbeläggningen motsvarande. 
Vid temperaturer under 10 °C är dimensionsförändringen fortfarande mycket liten. 
Rumstemperaturer från -40 °C tilll +45 °C godkänns. Högre temperaturer kan leda till 
att golvet varaktigt ändrar form. Vid temperaturer under 0 °C minskar produktens 
flexibilitet.

Rekommendation: Installera panelerna i längsriktning till huvudljuskällan. Genom det 
mycket exakta dekorförfaranden uppnås en naturlig färgmångfald. Installera alltid 
panelerna blandat från flera förpackning för att själv påverka golvets färgeffekt. 

Först ska rummet mätas för att fastställa om den första panelraden behöver minskas i 
bredden. Om väggarna inte är raka ska väggmåtten appliceras på den första panelraden, 
och panelerna ska sågas till motsvarande. Har den första panelraden en bredd som 
underskrider 19,2 cm ska det återstående resterande måttet fördelas jämnt mellan den 
första och den sista panelraden så att båda raderna skärs till med samma panelbredd. 
Underskrider det resterande måttet 10 cm ska restmåttet som står till förfogande delas 
upp lika mellan den första och den sista panelraden så att båda raderna skärs till med 
samma panelbredd. Profildelarna spår och kil räknas inte till expansionsfogen och ska 
avlägsnas. Förvissa dig om vad på elementen som är spår- och kilsida. 
 
Påbörja installationen i rummets vänstra hörn. Lägg den första panelen med den korta 
sidan och kilsidan mot väggen och säkra kantavståndet med avståndshållare [9]. Klicka 
in en andra panel frontalt (kortsidan) med kilen på spårprofilen på den framåtliggande 
första panelen genom applicering på profilmotsidan på den första panelen [10] och slå 
till med slagkloss och hammare [12a]. Se till att längskanterna ligger i gränsen och inte 
utgör en förskjutning utan bildar en rak linje. Detta behövs för att kunna integrera pa-
nelerna i längsprofileringen utan fogar när den andra raden installeras. Klicka i paneler 
till slutet av den första raden.

Passa in den sista panelen i den första raden resp. skär till och vrid 180° [13], med de-
korsidan uppåt bredvid den befintliga raden (spår mot spår) och lägg mot väggens sida. 
Beakta ett kantavstånd på 5-10 mm vid frontsidan. Markera och såga av panellängderna. 
Vid användning av elektriska stick- eller handsågar ska dekorsidan vara nedåtriktad för 
att undvika kantsplitter. Såga i annat fall av från panelens översida. Påbörja varje rad 
med resten från föregående rad (minst 40 cm längd) [15].

Påbörja den andra raden med en halv panel eller med resten från den första raden. Se 
till att panelen inte är kortare än 40 cm och inte längre än 90 cm. Fogavsatsen (tvär-
fogavsatsen) ska ligga rad mot rad på så sätt att panellängssidorna  på den första och 
den andra raden ligger parallellt över varandra. Panelstyckets längssida (spårsidan) som 
visar in mot rummet lyfts ca 30 -  40 mm (i ca 20° vinkel). Kilen på panelen på den andra 
raden glider in i det upplyfta området i spåret på första raden. Sänk elementet försiktigt 
tills det ligger jämnt på underlaget. För att applicera den andra panelen i den andra 
raden lyfts ånyo dess längssidiga kil snett uppifrån till det längssidiga spåret i den första 
raden (i ca 20 ° vinkel). Skjut in detta element i vinklat tillstånd i frontsidan på den den 
andra radens första panel tills den andra panelens frontsidiga kil och spår ligger över 
varandra exakt inpassat. Sänk panelen långsamt tills dess att profilerna ligger över va-
randra. Slå in profilen med hammare och slagkloss parallellt över profilen på den korta 
sidan för att spärra den [11,12a].

Upprepa processen längs hela den andra raden (blixtlåsmetoden), tills dess att den första 
och den andra raden förlagts till varandra fogfritt och utan höjdskillnader. Läggande av 
ytterligare rader förlöper såsom för rad 2 med hänsyn till en tillräcklig tvärfogsavsats. 
Beakta att den sista raden byggs in spänningsfritt till väggen (5-10 mm).
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För uppvärmningsrör ska det sågas ut borrhål som är 10-20 mm större än rördiametern 
[19]. Såga ut “inpassningsstycken”, limma dem, passa in dem och fixera dem med en kil 
tills PVC-vidhäftningsmedlet härdat ut [21]. Klä sedan utsparningarna med värmekropps-
kragar.

Korta dörrammen så långt att en panel passas därunder inklusive 2-3 mm avstånd [22, 23].

Avlägsna avståndshållaren efter appliceringen. För att avsluta fästes sockellistskenan till 
väggen, och det sätts på sockellister som skurits till så att de passar [26a].

Användning och skötsel

Området vid kaminer ska skyddas tillräckligt mot värmestrålning och glödande/utfallan-
de delar. Förse alla rörliga möbler med filtdynor som kan fästas ordentligt direkt efter 
det att golvet lagts. Använd enbart mjuka, rörelsefria stolhjul (EN 12529 typ W) [30] med 
en mjuk rullyta. Lägg en skyddsmatta under rullområdet om det behövs.

Golvets form kan förändras vid längre tids intensiv solinstrålning. För att undvika detta 
ska det sörjas för skuggning eller för åtgärder med en liknande effekt [32]. Dessutom 
bör stark värmeinstrålning från till exempel värmekällor undvikas. Vid mer långvariga 
avvikelser från ett vanligt rumsklimat kan det ändringar i uppstå brädornas dimensioner 
eller omvälvningar i delytor. Reklamationer som beror på en icke godkänd temperatur-
påverkan beaktas inte.

Se till att värmen inte stannar i täckta ytor vid användning av system för golvuppvärm-
ning (t.ex. mattor och möbler). Det får vara max. 27° C under det täckande materialet. 
Ställ blomkrukor, vaser mm på ett vattentätt underlag, annars kan det bildas mögel som 
kan ge missfärgningar. 

Observera! Använd en tillräckligt stor matta som tar upp smuts i entreområden, så att 
golvet inte skadas eller att stenar och annat fastnar i skosulor och orsakar skador när det 
förs längre in i rummet.

Avlägsna omgående glassplitter och andra aggressiva material som kan förstöra golvy-
tor. Vätskor som spillts ska torkas upp och avlägsnas på en gång.

Bildäck och gummimattor kan orsaka färgförändringar på ljusa och medelljusa dekorer. 
Speciellt användning av fläckgivande ämnen (t.ex. hårfärgningsmedel hos frisörsalonger) 
ska kontrolleras i förväg med en provsticka. Det kan uppstå missfärgningar som inte kan 
tas bort. 

Rengöring

Avlägsna lös smuts genom sopning eller med en dammsugare som lämpar sig för hårda 
golv. 

Använd enbart designgolvrengöring från tillbehörssortimentet Add 2 för att rengöring 
vid avslutande av byggnation, och för grund- och underhållsrengöring.

Byggnationsavslut- och grundrengöring:
Avlägsna grov smuts genom sopning eller dammsugning. Späd ut designrengöringsmed-
let i förhållandet 1:1 (1 liter till 1 liter vatten vid hård smuts, vid lättare nedsmutsning 
minskas koncentration motsvarande nedsmutsningsgraden. Fördela rengöringslösningen 
på underlaget och rengör beläggningens yta efter en kort tids påverkan. Ta upp flottig 
smuts med en sugande bred torkande mopp, eller ta upp det med en Spray extraction 
cleaner med en adapter för hårda golv. 

Underhållsrengöring: 
Späd ut designgolvrengöringen i förhållandet 1:200 (50 ml till 10 liter vatten) och torka 
av golvet med lösningen. 
Anvisning: Känsliga ytor (t.ex. trä, metall) ska inte vätas med rengöringslösningen.

Åtgång rengöringsmedel: 
ca 2 liter per 100 qm (byggnationsavslutsrengöring) 
ca 0,1 liter per 100 qm (underhållsrengöring) 

Allmänt:
Rengör alltid strukturerade ytor i strukturriktningen. Våttorka fotspår och smuts med en 
urvriden trasa. Följ alltid anvisningarna på produktens etikett.

Polityr och rengöringsmedel med skötseltillsatser såsom vax, olja och dylikt lämpar sig 
inte för behandling av golvytorna. Golvbeläggningen får inte poleras. Använd inte 
ångrengöringsapparater, tråd- eller nylonskurvampar, ingen möbelpolityr, pulverformigt 
eller flytande skurmedel, blekmedel eller andra starka rengöringsmedel. 
Om du tar hänsyn till dessa anvisningar bidrar du till att din golvbeläggning bevarar sitt 
värde och erhåller en full garanti.
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Återupptagning och återmontering av element
Utbyte och återmontering  utan att förstöra flytande lagda paneler i hem- och företags-
områden genomförs genom att vinkla till hela rader längs sidan [33] och lossa dem från 
spärrningen. Därefter lossas panelerna huvudsidigt från spärrningen genom vinkling 
[34]. Arbeta noggrant och försiktigt för att undvika skador på spår och kilar. 

Avfallshantering
Kontakta din lokala avfallshantering så att materialet kan återanvändas. Avfallsnyckeln 
för t.ex.  Europa är 17 02 03. 

Garantiinformation
För den första användaren garanteras att produkten under normala förhållanden är 
fri från tillverkningsfel vid tidpunkten för den första kundens inköp. Garantin täcker 
onormala förändringar hos produkten, så länge som installationsmanualens anvisnin-
gar beaktats. Garantin omfattar ersättning av defekta brädor med likvärdiga brädor 
vid tidpunkten för ett motiverat klagomål. Garantin ger ingen finansiell gottgörelse 
eller någon kostnadsersättning för demontage av skadat golv eller för montage av nytt 
golv. Garantin täcker inte en normal avnötning eller ett normalt slitage, skador och 
förändringar som beror på att installationsmanualen inte följts, på felaktiga rengörings-
metoder eller på felaktiga rengöringsmedel, inkorrekt användning av golvet, skador 
från tunga föremål och felaktig rörelse, på skador från smuts, sand, delning eller skador 
från repning.

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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