CHECKLISTA FÖR INKÖP VID

LÄGGNING AV TRÄ- OCH LAMINATGOLV
PRODUKT

MOTIVERING

1)

Måste användas för att dämpa stegljud och jämna ut små
ojämnheter. Vanligen rekommenderas foam eller grålumppapp.

Golvunderlägg

.

Papp är lämpligt på golvvärme eftersom den isolerar sämre, men
har dock inte samma stegljudsdämpning som foam. Vid användning av foam ska denna vara typgodkänd och åldersbeständig.

2) Fuktspärr

2-10 mm luftspaltbildande skivor av polyeten eller polypropen. Används där risk finns för tillskjutande fukt, ex
källare eller platta på mark. Placeras alltid under eventuell
golvvärme, grålumppapp eller stegljudsdämpande matta.
Skarvar ska förseglas. Följ anvisningarna från leverantören
av fuktspärren.

3) Ångspärr

Används där trä- och laminatgolv ska skyddas mot
fukttransport från undergolvet genom diffusion och
fuktkonvektion. Ex på underlag som alltid ska ha ångspärr är;
vid golvvärme, platta på mark, ovan kryprumsgrunder och på
nygjutna mellanbjälklag samt nyspacklade golv. Som ångspärr
används 0,2 mm åldersbeständig polyetenfolie.

4)

För eventuell utspackling av ojämnheter och nivåskillnader.
Använd spackel avsett för detta och rådgör med sakkunnig före
arbete med större avjämningar. Vid mindre justeringar används
en spackelspade för bredspackling. Observera att spackel måste
torka innan läggning av golv alt täckas med ångspärr (0,2 mm
polyetenfolie).

Spackel

5) Läggningsverktyg

Består av slagkloss, sista brädanverktyg och distanskilar. För
laminatgolv kan detta som regel köpas i färdigpackade set, medan
det för trägolv behövs kraftigare verktyg som säljs separat. OBS!
felaktiga läggningsverktyg kan skada golvet. För vissa klickgolv
behövs det inga slagklossar och sista brädan verktyg.

6)

Såg

Vid sågning av trä- och laminatgolv rekommenderas att man
använder en såg avsedd för detta, eftersom dessa materiel sliter
hårt på sågen. För större ytor är en elektrisk sticksåg idealisk.
Notera då att man sågar brädan bakifrån för att få en fin sågyta.

7)

Övriga verktyg

Hammare, tumstock eller måttband, vinkelhake, rätskiva eller
motsvarande, blyertspenna, borrmaskin för bl a rör (borrdiameter: +20 mm mot rördiametern). Vid vissa trägolv med
slagklick underlättas läggningen av en snickarhammare (20 oz).

8)

Övrigt

För att få snygga avslut mot bl a kökssocklar, entreklinkers mm
kan elastisk golvfog användas. Notera då att golvet måste ha min
10 mm expansionsmån åt motsatt håll.
Övergångar, nivåskillnader mm löses fint med anpassade listverk.
Elementrör kan täckas med rörstosar. Observera att dessa bör
bara godkända eftersom de har dubbel funktion (försköna och
synliggöra ev vattenläckage).

