Quattro Clic installation
Före och under installationen är det viktigt att observera!
Läs först igenom installationsinstruktionerna i sin helhet!
Golvinstallationsarbetet baseras på "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungenn" (ATV) DIN 18365.

Följ dessa instruktioner noggrant för att behålla full garanti.
Förberedelse: Förvara paketen 48 timmar före installationen under samma temperaturvillkor som vid installationen [1].
En viktig förutsättning för installation och långsiktigt värdebehållning av laminatgolvet är en rumstemperatur mellan 15 - 30°C och en relativ luftfuktighet på 40 - 70%.
Material- och verktygskrav: add2 PE-film, underlagsvara (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 aluminiumfogband självhäftande, add2 spacer-kilar, trälim/vitt lim D3
(PVAc-baserat), såg, penna, fällningsregel/målstång, stämjärn/mejsel, fuktig torkduk [2]

Underlaget för att lägga laminatet måste vara sådant att laminatgolvet kan läggas enligt
våra instruktioner.
Lämpliga underlag är bland annat: mineralsubstrat (som t.ex. beläggningsmassa, betong,
asfalt), spånskivkonstruktioner och trägolvbrädor. Golvytan måste vara helt plan, torr, ren
och stabil. Ojämna golv på mer än 2 mm per 1 m måste jämnas ut professionellt (enligt
DIN 18202) [3]. Jämnheten på ytan kan bäst bestämmas med en linjal eller ett vattenpass.
Det får inte finnas några avsatser, steg eller liknande ojämnheter. Skräp på byggplatser
som puts-, gipsrester eller liknande måste avlägsnas helt och hållet. Sprickor i golvet
klassificeras också som tvivelaktiga. För att kunna göra anspråk på reklamationer måste
kraven enligt ATV DIN 18365 och § 4 avsn. 3 VOB/B följas.
Kontrollera panelerna avseende fel i goda ljusförhållanden. Plankor med synliga defekter
utanför tillämpliga toleranser, såsom höjd, glans, mått och färgavvikelser, måste sorteras
ut och byts ut utan kostnad [4]. Om panelerna är behandlade kan du inte längre göra
några reklamationskrav.
Laminatgolv installeras flytande på undergolvet och får inte limmas, skruvas, spikas eller
fixeras på något annat sätt. Installation av mycket tunga föremål, t.ex. utrustade kök, har
också en fixeringseffekt. Det är lämpligt att sätta in utrustade kök och skåp innan du
installerar golvet och att bara installera laminatgolvet tills bakom sockeln. Om dessa krav
inte uppfylls kan inga reklamationer göras [5]!
Heltäckningsmattor måste alltid tas bort och är inte lämpliga som underlag. På grund av
att heltäckningsmattan ligger under laminatgolvet finns det en fjädrande rörelse och starkt
tryck i kantområdet när man går på laminatytan. Detta förstör spår-fjädringsanslutningen
och leder till fogbildning. Heltäckningsmattan måste också tas bort av hygieniska skäl. Fukt
kan leda till att mögel och bakterier bildas [6].
Observera att detta laminatgolv inte är lämpligt för våtrum som t.ex. badrum och bastu [7].
När man installerar på mineraliska golvytor, t.ex. betong, cementavlagring, kalciumsulfatavskiljare och stenplattor, måste en fuktmätning utföras. Beläggningsmassan får inte
överskrida följande restfuktighet innan den läggs:
Cementbeläggningsmassa:
					
Kalciumsulfatbeläggningsmassa:
					

< 1,8% CM med golvvärme
< 2,0% CM utan golvvärme
< 0,3% CM med golvvärme
< 0,5% CM utan golvvärme

Innan man lägger på mineralgolv såsom betong, beläggningsmassa etc. måste en lämplig
fuktspärrfolie (PE-film) läggas på ett skålformat sätt för att skydda mot fukt. Banorna
läggs bredvid varandra, överlappar cirka 50 mm och fixeras med add2 aluminiumfogband.
Ingen PE-film får installeras på träunderlag, t.ex. installationsskivor eller plankor [8].
Systemrelaterade underlagsvaror (se materialkrav) rekommenderas på alla underlag.
Underlagsvarorna läggs på en ”skarv”, dvs. inte överlappande. Om laminatgolvet redan har
ett integrerat underlag får inget extra underlag användas.
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Användning av golvvärme (varmvatten/elektriskt) är endast möjlig om den är korrekt
installerad och om denanvänds korrekt [9]. Leverans och installation av golvvärme måste
motsvara den aktuella tekniken och måste tas i drift av ett specialistföretag i enlighet med
relevanta värmekriterier. Följaktligen måste ett signerat protokoll för uppvärmning och
kylning vara tillgängligt. Golvvärmen måste installeras och användas över hela rummet.
Delvis fungerande golvvärmesystem är inte tillåtna. Temperaturen på 27°C på undersidan
av golvet bör aldrig överskridas. Alla reklamationer i samband med drift eller installation
av golvvärmesystem utesluts om kraven som beskrivs ovan inte uppfylls. Patentkrav finns
endast inom ramen för våra allmänna garantier- och garantibestämmelser. För under1

golv med och utan golvvärme måste specialinstallatören utföra och registrera nödvändig
CM-mätning innan golvet installeras.
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Vid flytande installation måste det termiska motståndet på laminatgolvet och underlaget
beaktas. Summan av värmemotståndet för alla komponenter måste vara ≤ 0,15 m² K/W
enligt kraven i DIN EN 14041. Om underlag som inte kommer från vårt tillbehörssortiment
används, avvisas alla garantier för flytande installation på värmebeläggningsmassa med
avseende på överensstämmelse med det effektiva maximalt tillåtna värmemotståndet för
den totala konstruktionen.
Det rekommenderas att sortera panelerna enligt önskat kornmönster och, om det är nödvändigt, färgnyanser innan de installeras. Använd öppnade paket omedelbart!
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Installation:
I det initiala tillståndet har varje panel en omslutande spårfog [13]. Laminatgolvet gör det
möjligt att växelvis producera spår på fjädersidan endast med hjälp av muskelstyrka. För
att göra detta bryts spårfogen på motsvarande sida av vid den förutbestämda brytpunkten
[11-13] eller förblir i det initiala tillståndet. Se till att alla spårfogar är rena efter varje paus.
Eventuella rester måste avlägsnas med ett stämjärn/mejsel.
För att producera spåret förblir vilken lång panelsida som helst i sitt ursprungliga tillstånd,
dvs spåret är inte avbrutet. För att producera fjädern kommer spårfogen att avbrytas, så
att den resulterande sidan är fjädersidan [11, 12].
Beroende på installationsmönstret måste spårfogarna skäras av på en eller två sidor av
panelerna [13].
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Efter varje tillverkning av en fjädersida måste man säkerställa att den ska anslutas till
spårsidan på den föregående panelen, till exempel genom att hålla de två panelerna mot
varandra utan att de limmas på varandra [14].
Reglerna för bortskaffande av resterna som uppstår måste följas.
Roterade och/eller spegel-symmetriska scheman är möjliga och visas inte i alla möjliga
kombinationer [13].
Oavsett installationsmönster ska varje panel limmas på alla angränsande paneler. För detta ändamål appliceras en limpärla på paneler som redan är installerade [15]. Limpärlorna
appliceras alltid på panelen som redan finns på golvet, inte på panelen som ska installeras
[16]. Den flytande installationen förblir opåverkad.
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Ta med alla anslutningar av paneler som visas på bilden [17] för att sätta ihop panelerna.
Använd inte en hammare för att göra installationen och böj inte panelen som ska fästas.
Den installerade ytan bör inte utsättas för ytterligare belastningar innan limmet har torkat.
Det rekommenderas att beträda det limmade laminatgolvet tidigast efter 90 minuter.
Om lim skulle komma ut ur fogen medan panelerna ansluts, torka omedelbart bort det
med en fuktig torkduk [18].
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Oändliga designalternativ tack vare bildförhållandet 4 (längd) mot 1 (bredd) eller 2 (längd) mot 1 (bredd).

I princip kan det nuvarande laminatgolvet läggas i alla riktningar. Förutsättningen för detta är att spårfogen fortfarande finns på ytterkanten på den installerade ytan, dvs
inte har gått sönder. Det rekommenderas dock att ha en huvudinstallationsriktning.
Följande installationsmönster definieras av oss som standardprover.
Fiskbensmönster:
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Följande arbetsstegsteg hänvisar till schemat som visas på bild [19]. Om det finns en annorlunda orienterad installationsriktning eller en annan rumsgeometri måste
arbetsstegen anpassas därefter.
Panelerna (1) till minst (7) måste först installeras i den visade ordningen. För detta ändamål placeras panelen (1) var som helst i rummet utan någon bruten spårfog.
Spårfogen på panelen (2) bryts av på valfri kortsida.
Genom att hålla ihop panelerna (1) och (2), se till att båda panelerna kan anslutas till varandra så exakt som möjligt. Om så är fallet måste en limpärla dras på en bit
av panelen (1) på långsidan, där panelen (2) kommer att beröra panelen (1). Panelen (2) måste sedan placeras på panelen (1) som visas, så symmetriskt som möjligt
och med exakt höjd [17].
Spårfogen på panelen (3) bryts av på vilken långsida som helst. Se till att alla tre panelerna kan förenas så exakt som möjligt genom att hålla panelerna (1), (2) och
(3) mot varandra, Om så är fallet måste en limpärla dras på långsidan (2) och kortsidan av panelen (1). Därefter ska panelen (3) placeras på panelerna (1) och (2)
såsom visas, så symmetriskt som möjligt och med exakt höjd [17].
Anslutningen av alla efterföljande paneler utförs analogt med de tidigare förklarade arbetsstegen.
Därefter måste kompositen bestående av panelerna (1) till (7) försiktigt flyttas till önskat läge på golvet (t.ex. mitt i rummet) som den ytterligare installationen bör baseras på.
Obs! Använd inte överdriven tryck- och dragspänning på panelanslutningen eftersom limmet ännu inte har torkat helt och hållet.
Som en tumregel för vidare installation av spårfogarna på den lagda ytan [19] (tjock, skisserade i svart) alltid vara riktade utåt (och följaktligen inte avbrutna). Kompletta paneler måste installeras tills ingen fullständig panel passar mellan väggarna och den redan lagda ytan. De återstående öppna ytorna måste fyllas tills slutet.
Installationen av de återstående ytorna, exempelvis panelerna (16) till (18), bör alltid orienteras från laminatytan till motsvarande vägg.
Analogt med installationsschemat ovan måste fisknätsmönstret läggas med formatet 314 mm x 628 mm. Sekvensen eller antalet paneler vid installationen ska anpassas
till rumsgeometrin.
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De två kortsidorna på en panel är präglade olika. Varje installationsmönster, där två korta panelsidor möts, kräver därför särskild uppmärksamhet [20]. Pilar är tryckta
på baksidan av varje panel, som måste följas så snart du vill ansluta till två korta panelsidor. En installation är endast tillåtet om alla pilar är i samma riktning. Det är
inte tillåtet att två paneler sammanfogas på kortsidan, vars pilar pekar i olika riktningar.
Följande arbetssteg hänvisar till schemat som visas på bild [20]. Om det finns en annorlunda orienterad installationsriktning eller en annan rumsgeometri måste arbetsstegen anpassas därefter.
Första raden:
Panelen (1) ska placeras i rummets bakre hörn. Innan detta bryts spårfogen på en kort och lång sida, vilka pekar på båda rumbegränsningarna (väggar). Mellan väggarna och laminatgolvet måste ca 12 mm kantfri gång bibehållas med hjälp av distanskilar.
Panelen (2) är återigen avbruten på en kort- och en långsida. Genom att hålla ihop panelerna (1) och (2), se till att båda kan förenas så exakt som möjligt (notera
pilens riktning! [20]). Om så är fallet måste en limpärla dras på kortsidan av panelen (1). Därefter appliceras panelen (2) på kortsidan av panelen (1) så symmetriskt
som möjligt och med exakt höjd [17].
Analogt med dessa steg måste alla paneler i den första raden sammanfogas. Den sista panelen i bilden på den första raden (3) [20] ska förkortas med en såg så att
den har ungefär 12 mm kantavstånd till den intilliggande (här till höger) väggen.
Andra och efterföljande rader:
Längden på panelen (4) ska förkortas med en såg så att den är kortare än panelen (1), men är minst 300 mm lång.
Spårfogen på panelen (4) kan brytas av på en av långsidorna. Den återstående spårfogen på kortsidan måste vara på höger sida.
Genom att hålla ihop panelerna (4) och (1), se till att båda panelerna kan anslutas till varandra så exakt som möjligt. Om detta är fallet, dras en limpärla på panelens
(1) långsida vid stycket där panelen (4) kommer att ligga. Därefter måste panelen (4) placeras på panelen (1) på långsidan så symmetriskt som möjligt och med exakt
höjd. De två kortsidorna till vänster bör också vara ungefär symmetriska.
Spårfogen på panelen (5) kan brytas av på en av lång- och en av kortsidorna. Den återstående spårfogen på kortsidan måste vara på höger sida.
Stegen som beskrivs ovan måste upprepas för ytterligare installation.
Anmärkning: För ett vanligt skeppsgolvmönster måste panelerna (1), (8), (16) etc. liksom panelerna (4), (12), (19) osv. läggas med samma längd.
Analogt med installationsschemat ovan måste skeppsgolvmönster läggas med formatet 314 x 628 mm.
Sekvensen eller antalet paneler vid installationen ska anpassas till rumsgeometrin.
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Följande arbetssteg hänvisar till schemat som visas på bild [21a]. Om det finns en annorlunda orienterad installationsriktning eller en annan rumsgeometri måste
arbetsstegen anpassas därefter.
Kassettrad 1 — Första kassett — Panel (1) till (4).
Panelen (1) ska placeras i rummets bakre hörn. Innan detta bryts spårfogen på en kort- och en långsida, vilka pekar på båda rummets gränser (väggar). Mellan väggarna och laminatgolvet måste ca 12 mm kantfri gång bibehållas med hjälp av distanskilar.
Bryt av spårfogen (2) på en av lång- och en av kortsidorna. Genom att hålla ihop panelerna (2) och (1), se till att båda panelerna kan anslutas till varandra i höjd så
exakt som möjligt. Om så är fallet måste en limpärla dras på den långa sidan av panelen (1). Därefter måste panelen (2) placeras på panelen (1) på långsidan så
symmetriskt som möjligt och med exakt höjd [17]. De korta sidorna på panelerna (1) och (2) måste också vara kantsymmetriska.
Analogt med ovanstående steg måste panelerna (1) till (4) på den första kassetten sättas ihop.
Kassettrad 1 — Andra kassett — Panel (5) till (8).
Den andra kassetten vrids 90° jämfört med den första kassetten.
Panelen (5) kan brytas av på en lång- och på en kortsida. Se till att alla paneler kan förenas så exakt som möjligt genom att hålla ihop panelen (5) med den första
kassetten. Om detta är fallet, måste en limpärla dras på panelernas kortsidor (1) till (4). Därefter ska panelen (5) på den första kassetten placeras så symmetriskt som
möjligt och med exakt höjd [17]. Panelen (1) och kortsidan på panelen (5) måste också vara kantsymmetriska, dvs kassett 1 och 2 måste vara i linje med varandra.
Analogt med dessa steg måste panelerna (6) till (8) förenas med den andra kassetten. De procedurer som beskrivs ovan måste upprepas för alla efterföljande kassetter och kassettrader. För alla rumbegränsningar (väggar) måste panelerna förkortas. Kantavståndet mellan alla paneler och väggar är alltid 12 mm (använd avståndskilar).
Analogt med bilden ovan kan kassettmönstret också läggas med formatet 314 x 628 mm [21b].
Sekvensen eller antalet paneler vid installationen ska anpassas till rumsgeometrin.
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På installationsytor som är mer än 8 m långa eller breda och för rum med många vinklar
krävs expansionsfogar (minst 20 mm breda) [22].
Först då kan golvet utvidgas eller dras samman i enlighet med klimatförändringar. Observera också detta när installationen görs i flera rum. Här måste områdena i dörrkarmsområdet avbrytas.
Expansionsfogarna kan täckas professionellt med lämpliga profiler.
Expansionsfogarna får inte fyllas med kablar eller annat material. Observera kraven enligt
ATV DIN 18365. Expansions- och kantfogar i underytan får inte stängas med kraft, annars
kommer deras funktion att försämras.
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Expansionsfogar måste tas över konstruktivt med samma möjlighet till rörelse.
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För värmerör måste perforerade hål lämnas som är 30 mm större än rördiametern [23].
Såga ut ”anpassningsstycket", limma, fäst och fixera med en kil tills limmet har torkat
[24]. Täck sedan mellanrummet med värmeelementshylsor.
Förkorta dörrkarmen i trä så att en panel med ljudisolering inkl. 2 - 3 mm avstånd passar
under den [25, 26].
Ta bort avståndskilarna efter installationen.
För den perfekta ytan, fäst sockellistklämmorna på väggen på ett avstånd av 400 - 500
mm, och fäst de lämpligt tillskurna sockellisterna [27].

Rengöring och skötsel
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Avlägsna icke vidhäftande smuts genom att torka eller med en dammsugare som är
lämplig för hårda golv.
Endast vår Add2-laminatrengöring ska användas för rutinmässig underhållsrengöring.
Polermedel och rengöringsmedel med vårdande tillsatser som vax, olja etc. är inte lämpliga för behandling av laminatgolvytor. Laminatgolvet får inte poleras [28].
Torka bort eventuella märken och smuts med en väl urvriden, droppfri torkduk. Konstant
fukt bör under alla omständigheter undvikas [28]!
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Särskild försiktighet gäller bl.a. blomkrukor, vaser och liknande på laminatgolvet. Använd
ett för detta ett fat som är vattentätt.
Envis smuts kan bearbetas och tas bort med lämplig rengöringsspray eller aceton. Applicera inte ytterligare tätningar på laminatgolvytan.

Obs! Skydda golvet mot repor eller intryckningar! Använd en tillräckligt stor smutsuppfångsmatta i entréområden.
Möbelfötter av trä, metall eller plast måste vara försedda med filtkuddar. Använd endast
kontorsstolar med mjuka stolshjul (DIN 12529) [29] eller lägg dit en standardskyddsmatta.
Med hänsyn tagen till dessa instruktioner kommer du att öka värdet på ditt laminatgolv och
erhålla alla garantikrav.

Återupptagning eller demontering

Icke förstörande utbyte eller demontering av detta flytande laminatgolv är inte möjligt på
grund av den tvärgående och längsgående limningen. Panelerna ska därför inte användas
igen efter demontering.
Restavfallet måste avfallshanteras.
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