Installations manual Smart Floor

Viktig Information
Användning
Smart Floor ska ej användas till konstruktion el dyl.
Förvaring
Smart Floor skall förvaras på ett plant underlag med stöd underifrån på max 60cm
avstånd annars är det stor risk att plankorna ändrar form vilket försvårar jobbet att
lägga golvet.
Verktyg
För att få ett så bra resultat som möjligt rekommenderar vi att du använder dig av.
Kap och Gir såg, Alt cirkelsåg
Skruvdragare

Underlag
Rådfråga alltid ingenjör om platsen där du tänkt lägga Smart Floor för att få så stabil
stomme som möjligt.
Se till att underlaget är helt jämnt innan du börjar lägga Smart Floor.
Viktig att inte överskida det utsatta CC avståndet mellan reglarna.
Smart Floor 5200mm = CC450mm
På riktigt tungt belastade ytor CC400mm
Vid vinklar CC250mm.

Forts.

Installation
Installera första plankan.
Mät ut så att du har en 100% rak linje.
Lägg dit hela första raden med Smart Floor. Borra 45 grader från spåret i sidan och ner
till träregeln. Fäst sedan med rostfria skruvar.
Alt 2. Borra och Försänk och skruva fast med rostfri skruv ovanifrån.

Alt 3. Klipp av clipsen som bilden visar och använd till första raden mot ex en husfasad.

Kontrollmät igen innan du lägger rad 2.

Sätt sedan dit clipsen i sidan på Smart Floor. Se till clipset går in helt som bilden visar.
Skruva sedan fast med den medföljande rostfria skruven. Sätt clips i varje regel =
CC450mm.

Installera den andra Plankan.
Placera nästa planka med spåret mot clipset. Lyft upp lite i bakkant samtidigt som du
trycker plankan mot clipset. När plankan är på plats så fäster man ett nytt clips och
återupprepa detta hela vägen.

Smart Floor växer några mm i längdled under temperatur förändringarna. Är det
varmt sommarväder när man lägger golvet så kommer plankorna att krympa en
aning när det blir kallt igen. Detta innebär att man bör lämna en springa på ca 2mm
om det är kallt väder då man lägger golvet. För att undvika att få några skarvar alls
kan man lägga mönster. Alltså man lägger så alla skarvar kommer på samma ställe,
sedan lägger man en planka i motsatt riktning för att bryta av osv.
(vi rekommenderar att man lägger mönster)

Avslut
Såga Smart Floor som vanligt längsgående med ex. cirkelsåg för att få rätt mått på den
plankan du vill avsluta med. Se till att den hamnar i linje med träregeln.
Fäst därefter Smart Cover i träregeln för att dölja avslutet och regeln.

Smart Floor har många fördelar.
- Underhållsfri.
- Mycket tåligt mot fukt och vatten.
- Man får inga stickor i fötterna.
- Halkfri.
- Till skillnad från trä så ändrar sig Smart Floor inte mycket i färg.
- Mycket slitstark.
- Lätt att installera med vanliga träbearbetnings verktyg.
- Inga synliga skruvar.
- Modern design.
- Går att återvinna.

Rekommendationer för att ta bort fläckar på Smart Floor.
Rost, Vin och Frukt fläckar
- Ta bort med Vatten, Såpa och skurborste. Går det inte så använd något starkare
rengöringsmedel medel. Skölj helt rent med vatten.
Alger
Använd ett medel som heter grön fri. Finns att köpa på målarbutiker mm.

	
  

