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LAMINATGOLV X-WAY -  QUATTRO CLIC
Var alltid uppmärksam på följande före och under golvläggning! Installationsanvisningarna ska alltid läsas 
igenom först!

Golvläggningsarbete enligt ATV DIN 18365. Följ instruktionerna noggrant för att upprätthålla alla garantianspråk.

Förberedelse:Paketen skall de sista 48 timmarna innan montering förvaras i samma 
klimatförhållanden som vid läggning [1]. En avgörande förutsättning för laminatgolvets 
montering och livslängd är en rumstemperatur på 15 - 30 °C och en relativ luftfuktighet på 
40–70 %.

Material och verktyg: PE-folie, ångspärrtejp, slagblock, distanskilar, ljudabsorberande
underlag, såg, penna, tumstock, fuktig trasa [2].

Golvunderlaget ska vara lämpligt för detta så att laminatgolvet kan läggas enligt anvisning.
Lämpliga golvunderlag inkluderar mineralgolvunderlag (t.ex. cement, betong, gjutasfaltgolv)
spånskivor och plankgolv. Golvunderlaget måste vara helt plant, torrt, rent och hållbart.
Ojämnheter i golv på mer än 2 mm per 1 m måste utjämnas korrekt (enl. DIN 18202) [3].
Golvunderlagets planhet kan bäst kontrolleras med en riktbräda eller ett långt vattenpass. 

Byggavfall som till exempel putsrester, gipsrester eller liknande ska helt tas bort. Sprickor i 
golvunderlaget bör också bedömas som problematiska. Bestämmelserna i ATV DIN 18365 och
§4 stk. 3 VOB/B skall uppfyllas för att göra alla reklamationskrav giltiga.

Kontrollera de enskilda panelerna under bra ljusförhållanden för defekter. Golvskivor med
synliga defekter som ligger utanför gällande toleranser, till exempel höjd, glans, dimension
och färgavvikelser ska sorteras ut och ersätts utan kostnad [4]. När panelerna har bearbetats 
och monterats förfaller alla garantianspråk . 

Laminatgolv läggs flytande och får inte limmas, skruvas, spikas eller på andra sätt fixeras vid 
golvunderlaget till exempel med hjälp av dörrstopp. 
 
Montering av mycket tunga föremål som t.ex. kökselement har också en fixerande effekt. Det 
rekommenderas att bygga kökselement och inbyggnadsskåp innan golvläggning för att sedan 
lägga laminatgolvet strax bakom fotgaveln. Om dessa regler inte följs kan inget giltigt
reklamationskrav göras [5]!
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Mattor skall alltid avlägsnas, det lämpar sig inte som golvunderlag. Golvmatta under laminatet 
skapar en fjädrande rörelse när man trampar på golvet och därigenom stort tryck i kantområdet.
Detta förstör not och fjäder och springor bildas. Mattor skall även avlägsnas helt på grund av 
hygieniska skäl. Uppkommande fukt kan leda till bildning av mögel och bakterier [6].

Notera att våra laminatgolv inte är lämpliga för våtrum, som till exempel badrum och bastu  
[7].

Vid läggning på mineraliska golvunderlag, som t.ex. betong, cement, anhydrit, stenplattor 
etc. skall det läggas en fuktspärr. Följande restfuktighet får inte överskridas i golvet innan 
läggning:

Cementgolv:   < 1,8% CM med golvvärme
   <2,0% CM utan golvvärme
Anhydritgulv:  <0,3% CM med golvvärme
   <0,5% CM utan gulvvärme

Innan läggning på mineraliska golvunderlag (betong, cement etc.) måste alltid en lämplig 
ångspärr (PE-folie) läggas från vägg till vägg för att skydda mot fukt. Folien förs upp över 
kanterna. Spåren läggs vid varandra med en överlappning på minst 50 mm och fästs med 
ångspärrstejp. För trägolvunderlag, som t.ex spånskivor, plankor mm, får PE-folie ej läggas.
 [8].

På alla golvunderlag rekommenderas att använda ett ljuddämpande golvunderlag för 
att dämpa stegljud. Golvunderlaget läggs ut på “stötar”, alltså inte överlappande. Om 
laminatgolvet redan har ett integrerat underlagsmaterial skall det inte läggas något 
ytterligare.

Det är bara möjligt att använda golvvärme (varmvatten/elektriskt), om den är korrekt monterad 
och används  riktigt [9]. Leverering och installation av golvvärmen ska följa de tekniska 
kraven och utföras av en utbildad installatör som kan uppfylla gällande värmekriterier. I 
detta sammanhang ska ett signerat upp- och nervärmningsprotokoll finnas tillgängligt. 
Golvvärmen ska vara fördelad över hela golvet i rummet och hela golvvärmen ska vara igång. 
Delvis fungerande golvvärme är inte tillåtet. Temperaturen på 27°C får inte överskridas vid 
någon tidpunkt eller plats. Varje form av reklamationskrav i samband med användning eller 
installation av golvvärme är uteslutet om ovanstående krav inte uppfylls. Krav
kan endast göras med grund i vår allmänna garantibestämmelse. För golvunderlag med 
och utan golvvärme skall golvläggaren göra nödvändig CM-mätning och dokumentera detta 
skriftligen innan golvet läggs.

Vid läggning av flytande golv bör isoleringsgraderna för laminatgolvet och isoleringsmaterialet 
observeras. Summan av isoleringsgraderna för alla komponenter skall uppfylla kraven 
i DIN EN 14041 ≤ 0,15m2 K/W. Används isoleringsmaterial som inte kommer från 
tillbehörssortimentet, bortfaller garantin avseende uppfyllelse av den effektiva högsta 
tillåtna isoleringstemperaturen för hela konstruktionen i samband med flytande läggning på 
värmegolv.

Det rekommenderas att sortera panelerna innan läggning efter önskat mönster eller ev. 
färgnyanser. Öppnade paket kall monteras omgående!

9
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10 Läggning:
I original har varje panel en notprofil hela vägen runt [13]. På laminatgolv-panelerna kan du 
valfritt göra not-sida eller fjäder-sida förhand. För att göra detta bryts notprofilen på den 
relevanta sidan av panelen på användningsplatsen [11-13], eller så lämnas den i sitt ursprungliga 
skick. Varje gång du har brutit en profil måste du se till att den är avbruten utan rester. Ta 
försiktigt bort eventuella rester med ett stämjärn.

Skall man använda noten på långsidan av en panel så bryts den inte av. Skall man använda 
fjädern så bryts noten av så den aktuella sidan blir en fjädersida [11, 12].

Beroende på läggningsmönstret skall panelens notsida brytas av på en eller två sidor [13].

Varje gång du behöver använda en fjäder-sida, kontrollera att den ska monteras med spårsidan 
på den tidigare panel, t.ex. genom att sammanfoga de två panelerna utan lim [14]. 
Resterande bitar ska kasseras enl riktlinjerna för detta.

Roterade och/eller spegelvända symmetriska mönster är möjliga och illustreras inte här i alla 
möjliga kombinationer [13].
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För alla läggningsmönster måste varje panel limmas ihop med 
alla angränsande paneler. För att göra detta måste man lägga en 
limsträng på de redan lagda panelerna [15]. Limsträngen måste 
alltid appliceras på panelen som redan ligger på golvet, inte på 
panelen som ska monteras [16].

Den flytande monteringen förblir således opåverkad. För att utföra 
varje montering av paneler, som visas i illustration [17], måste man
tryck ner för att montera panelerna. Använd inte en hammare till 
monteringen, och panelen som ska läggas får inte läggas snett. Den 
utlagda golvytan får inte belastas ytterligare förrän limmet är torrt.

Det rekommenderas att man inte går på det limmade laminatgolvet 
förens det gått 90 minuter.

Om det tränger upp lim ur fogen skall det torkas bort med en fuktig 
trasa [18].

18
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Följande procedur hänvisar till mönstret som visas i illustrationen [19]. Om den aktuella läggningsriktningen avviker från 
detta, eller rummets geometri skiljer sig, ska proceduren anpassas därefter.
Panelerna skall läggas ut i illustrerad ordning minst från (1) tom (7). Panel (1) läggs, utan att någon notprofil bryts av, på 
valfri plats i rummet. Notprofilen på panel (2) bryts av på valfri sida. 
Genom att hålla ihop panelerna (1) och (2), kontrollera att de båda kan monteras på samma höjd. Om så är fallet, skall det 
läggas en limsträng på den långa sidan av panel (1) där som panel (2) skall ligga an mot panel (1). Därefter ska panelen (2) 
placeras på panelen (1), enligt bilden, så kantsymmetriskt och på samma höjd som möjligt [17].
Bryt av notprofilen på panel (3) på valfri sida. Kontrollera att panelerna kan, i största möjliga mån, monteras i samma höjd 
genom att hålla ihop panelerna (1), (2) och (3). Om det passar skall det nu läggas en limsträng på den långa sidan av panel 
(2) och den korta sidan av panel (1). Därefter skall panel (3) monteras på panel (1) och (2), som visat, så kantsymetriskt och 
samma höjd som möjligt [17].
Monteringen av alla efterföljande paneler sker på samma sätt som redan beskrivits.
Skjut nu försiktigt de sammansatta panelerna (1) till (7) till önskad position på golvet (t.ex. mitt i rummet),
varifrån de andra panelerna läggs. Obs! Applicera inte överdrivet tryck eller dragbelastning på panelerna eftersom limmet 
ännu inte är helt torkat. 
Som tumregel för den fortsatta läggningen är notprofilerna på den utlagda ytan [19] (tjock, svart hela vägen runt) ständigt 
vända utåt (och inte avbrutna). Kompletta paneler läggs tills det inte kan läggas en hel panel mellan väggen och den redan 
lagda ytan. Resterande ytor som fortfarande är öppna måste fyllas i till sist.
Utläggningen av de återstående ytorna, t.ex. panelerna (16) till (18), skall vara orienterade i riktningen från laminatytan mot 
väggen.

Det är möjligt att montera golvet i oändligt många mönster tack vare sidförhållandet 4(längs) till 1(bredd).

Laminatgolvet kan i princip läggas åt alla håll. Det är en förutsättning att notprofilen på ytterkanten av den utlagda ytan 
fortfarande är intakt, d.v.s. inte är avbruten. Det rekommenderas dock att hålla sig till en primär riktning för läggningen.
 
Nedanstånde läggningsmönster definieras som standardmönster av oss.

Fiskbensmönster:
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De två kortsidorna på en panel har olika utseende. Varje läggningsmönster där två korta panelsidor ligger intill varandra 
kräver därför särskild uppmärksamhet [20]. På baksidan av panelen finns tryckta pilar, vilket bör uppmärksammas,
om du vill kombinera två korta panelsidor. Läggning är endast tillåten när pilarna är vända åt samma håll. Det är inte tillåtet
montera två paneler på kortsidan om pilarna är vända mot varandra.

Följande procedurer hänvisar till tabellen som visas i illustrationen [20]. Om den aktuella läggningsriktningen avviker från 
detta, eller rummets geometri skiljer sig, ska proceduren anpassas därefter

Första raden:
Panel (1) ska placeras i rummets bakre hörn. I förväg måste spårprofilen brytas av på en kort- och en långsida,
som båda vetter mot väggen. Mellan väggen och laminatgolvet ska det finnas ca. 12 mm avstånd, som hålls med
distanskilar.

På panel (2), bryt av en kort- och en långsida. Kontrollera genom att hålla ihop panelerna (1) och (2) att de
båda kan monteras på så jämn höjd som möjligt (var uppmärksam på pilarnas riktning! [20]). Om så är fallet, skall en 
limsträng nu appliceras på kortsidan av panel (1). Nu ska panel (2) läggas mot kortsidan av panel (1) så kantsymmetriskt och 
på så samma höjd som möjligt [17].

På samma sätt ska alla paneler första raden monteras. Den sista panelen i första raden, panel (3), illustr. [20] ska
förkortas med såg så att den får ett avstånd till väggen på ca. 12 mm.

Andra raden och efterföljande rader: 
Panel (4) ska kortas av på längden med en såg så att den blir kortare än panelen (1) och så att den blir minst 300 mm lång.
Notprofilen på panel (4) på   långsidan bryts av. Den notprofil som fortfarande finns på kortsidan måste vara riktad
till höger.

Genom att hålla ihop panelerna (4) och (1) kontrollera att de båda kan monteras på så jämn höjd som möjligt. Om så är fallet 
skall nu en limsträng appliceras på det stycke där panel (4) ska läggas på långsidan av panel (1). Nu skall
panel (4) läggs på långsidan av panelen (1) så kantsymmetriskt och i samma höjd som möjligt. De två vänstra korta sidorna 
ska också vara så kantsymmetriska som möjligt.

Notprofilen på panel (5) på lång- och kortsidan bryts av. Notprofilen som fortfarande finns på kortsidan skall vara till höger.

Ovanstående procedur upprepas för resten av golvläggningen.

Obs: För att uppnå ett vanligt tegelstensmönster, så skall panelerna (1), (8), (16), etc., såväl som panelerna (4), (12), (19) läggs 
med samma längd.
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Följande procedurer hänvisar till schemat som visas i illustration [21a]. Om den aktuella läggningsriktningen avviker från 
detta, eller rummets geometri avviker måste proceduren anpassas därefter.

Kassettrad 1 - första kassettpanel (1) till (4).

Panel (1) ska placeras i rummets bakre hörn. I förväg måste notprofilen brytas av på den kort- och långsida som vetter mot 
väggen. Mellan väggen och laminatgolvet ska det finnas ca. 12 mm avstånd, som hålls med distanskilar.

Notprofilen på panel (2) bryts av på en lång och en kort sida. Kontrollera genom att hålla ihop panelerna (2) och (1) att de 
kan monteras så bra som möjligt på samma höjd. Om så är fallet måste nu en limsträng appliceras på långsidan av panel 
(1). Lägg nu panel (2) på långsidan av panel (1) så kantsymmetriskt och på samma höjd som möjligt [17]. Kortsidorna på 
panelerna (1) och (2) måste också vara kantsymmetriska.

På samma sätt som proceduren ovan måste panelerna (1) till (4) i den första kassetten monteras.

Kassettrad 1 - andra kassettpanel (5) till (8).

Den andra kassetten roteras 90° i förhållande till den första kassetten.

Notprofilen på panel (5) bryts av på en lång och en kort sida. Kontrollera genom att hålla ihop panel (5) och första kassetten 
att de kan monteras så bra som möjligt på samma höjd. Om så är fallet måste nu en limsträng appliceras på kortsidan av 
panelerna (1) till (4). Därefter ska panelen (5) placeras på den första kassetten så kantsymmetriskt och i samma höjd som 
möjligt [17]. Långkanten på panel (1) och kortsidan av panel (5) måste också vara kantsymmetriska, dvs. kassetterna 1 och 
2 måste passa in.

På samma sätt som proceduren ovan måste panelerna (6) till (8) som i den andra kassetten sättas ihop.

Den ovan illustrerade proceduren upprepas för alla nästa kassetter och kassettrader.

Vid väggarna ska panelerna kortas efter behov. Avståndet mellan alla paneler och väggarna ska alltid vara 12 mm (använd 
distanskilar).

21a
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För golvytor över 8 m i längd eller bredd eller i rum med kraftigt 
vinklade utrymmen krävs expansionsfogar (min. 2 cm breda) 
[22]. Annars kan golvet inte expandera eller dra ihop sig vid 
klimatförändring. Detta bör också beaktas när man lägger golv från 
ett rum och in i ett annat. Här skall ytorna avbrytas i dörrkarmen.
 
Expansionsfogar kan täckas med lämpliga profiler. 

Expansionsfogar får inte fyllas med kablar eller annat material. 
Vänligen följ kraven enligt ATV DIN 18365. Rörelse och
kantfogar i undergolvet får inte stängas eller på annat sätt 
blockeras i sin funktion så att undergolvet inte kan fungera.

Expansionsfogar på laminatgolv ska minst uppgå till 12 mm.

Om det finns värmerör att ta hänsyn till, skär hål som är 30 mm 
större än diametern på rören [23]. Såga ut ett ”beslag” som du 
sedan applicerar lim på, lägger på plats och fixeras med hjälp 
av en kil tills limmet är torrt [24]. Täck sedan över hålen med 
rörmanchetter.

Förkorta dörrkarmarna så mycket att en panel inkl. 
underlagsmaterial passar under med 2-3 mm marginal [25, 26].

Ta bort distanskilen efter montering.

För en perfekt finish monteras fotlister [27].

Spår av skor och smuts avlägsnas med en hårt urvriden, droppfri trasa. Lämna aldrig vatten på golvet [28]!

Var särskilt försiktig med blomkrukor, vaser etc. som står på golvet. Placera dessa föremål på vattentäta fat. Svåra
fläckar bearbetas och tas bort med en lämplig rengöringsspray eller aceton. Applicera inte ytterligare förseglingar på 
laminatgolvets yta.

Obs! Golvet måste skyddas mot repor och märken! Använd en tillräckligt stor golvmatta i entrén.

Möbler av trä, metall eller plast ska förses med filtdynor. Endast kontorsstolar med mjuka hjul får användas (DIN 12529) [29]
annars måste en skyddsmatta användas. Att följa denna guide ökar livslängden på laminatgolvet och alla garantianspråk
behåller sin giltighet.

Borttagning och omläggning 
På grund av både den tvärgående och längsgående limningen är det inte möjligt att ta bort och lägga om laminatgolvet utan 
att skada det. Panelerna får därför inte användas efter demontering.

Använda golv slängs som restavfall.

Städning och skötsel
Lös smuts avlägsnas med en borste eller en dammsugare.

För daglig rengöring får endast rengöringsmedel som 
rekommenderas av laminattillverkaren användas. Polish och 
tvättmedel med vårdande ingredienser som vax, olja etc. är ej 
lämpliga för behandling av laminatgolvets ytor. Laminatgolvet får
ej poleras [28].
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