Leggeanvisning for Kåbe
Forutsetninger
Underlaget skal være jevnt (Hus AMA tabell 43.DC), tørt, uten
sprekker og tilstrekkelig solid. Den relative fuktigheten (RF) i
betonggulv må ifølge AMA Hus 11 ikke overstige 85 % for Coral
med vinylbakside. Måling av RF i underlag skal utføres iht. AMA
Hus 11 YSC.1. Vær særlig oppmerksom på fuktforholdene ved
gulv på grunn. Temperaturen på underlag, lim og matte skal under
leggingen være minst +18 °C, og den relative luftfuktigheten i lokalet
maks. 60 %. Underlag av platematerialer forutsettes å holde en
fuktighetsgrad på maks. 9,5 % (40 % RF ved +20 °C) slik at ikke
bevegelser, som senere kan forårsake skader, oppstår.
Ved legging i trapper anbefales Coral FR.
Limanbefalinger
Vær oppmerksom på at Coral krymper litt. Coral skal derfor limes fast
hvis installasjonen er over 2 x 3 m eller hvis det er en vegg-til-vegginstallasjon. Coral Fr skal alltid limes ned.
Coral Classic, Brush Blend, Brush Pure, Welcome, Duo, Basic og
Grip med bakside av vinyl limes fast med gulv- og vegglim. Husk at
ved liming av T32 Marine skal det brukes lim som er forenlig med
IMO-godkjenningen.
Coral Grip med åpen struktur limes med tokomponent-polyuretanlim
Teipliming anbefales ikke, ei heller dobbeltsidig teip. Skal matten
enkelt kunne fjernes, anbefales liming med slipp-primer.
Se liste fra limleverandørenes bransjeforening og GBR, www.lim.se
eller www.golvbranschen.se for anbefalinger om lim og limemetode.
Følg anbefalingene fra limprodusenten.
Partimatching
Som med alle gulv skal ulike produksjonspartier helst ikke blandes,
ettersom det vil gi synlige forskjeller. Det er særlig viktig at ulike
partier ikke blandes i samme område.
Ved bestilling av materiale skal hver sammenhengende gulvflate
komme fra samme parti. Partinummeret er tydelig merket på
baksiden av rullene eller platene og må kontrolleres før installasjonen
begynnes.
Legging
Alle ruller og kapp med Coral skal oppbevares på et plant underlag
og akklimatiseres i installasjonsmiljøet i 8 timer etter tilskjæring.
Forsøk å unngå skjøter i gangretningen.
På baksiden av hvert produkt er det en pil som viser luvretningen.
Installer lengdene med alle piler i samme retning.
For alle Coral tekstilprodukter (utenom Coral duo) med Everfort
vinylbakside: Skjær bort 2,5 cm av kanten pluss ytterligere 1 cm av
tekstilen for å få en egnet kant å skjøte med.
For skjøting av Coral Duo (Everfort vinylbakside): Skjær bort 2,5
cm av kanten fra alle sider og eventuelt ytterligere materiale som
er nødvendig for å få sammenhengende ribber mellom lengdene.
Retningen for produksjon av Coral Duo er ikke gangretningen – sørg
for at ribbene går vinkelrett mot gangretningen.
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