







Städning
Regelbunden skötsel sker genom att dammsuga eller sopa golvet och sedan torka ytan
med vatten och Osmo rengöringsmedel. Moppen ska vara väl urvriden innan
användning. Golvytan ska vara torr inom 1-2 minuter efter torkning, om det tar längre tid
för golvet att torka så har du vridit ur trasan/moppen för dåligt. Använd med fördel
Osmo´s mikrofibermopp.

Osmo rengöringsmedel, artnr 8016
Osmos rengöringsmedel är ett effektivt och biologiskt nedbrytbart koncentrat som ska
spädas med ljummet vatten. Rengöringsmedlet innehåller inga lösningsmedel utan är
istället baserat på naturliga kokosoljor som effektivt rengör och återställer träytor.

DOSERING
Vid veckostädning i bostadsmiljö:
1-2 kapsyler per 5 liter vatten.
Vid städning av ytor med högt slitage:
1-2 kapsyler per 1 liter vatten.
Vid städning av ytor som är kraftigt nedsmutsade:
1:2 till 1:1-blandning med vatten.
Eftermoppa sedan ytan med en blandning om 1-2 kapsyler per 5 liter vatten.
Vid borttagning av enstaka fläckar: 1:1-blandning.

Underhåll
Osmo underhållsvax vitpigmenterad ( artnr. 3087 )
Osmo underhållsvax ofärgad ( artnr. 3029 )
Osmo underhållsvax rengör, förnyar och skapar en vattenavvisande yta. Det är enkelt att
applicera, mycket drygt, snabbtorkande och nästan helt luktfritt.
Vaxet lämnar inga kanter och kan därför användas partiellt vid entréer, gångstråk eller
andra ställen med stor påfrestning. Används när golvet behöver extra omvårdnad.
Rengör ytan med en torr städmetod, dammsug eller torrmoppa. Större ytor ska även
rengöras med Osmos rengöringsmedel, se rekommenderad dosering, blandat i ljummet
vatten och moppas med väl urvriden mopp. Se till att golvytan är helt torr innan du
använder vaxet.
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Viktig information innan du börjar lägga våra golv!
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Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18–24° C.
Packa upp paketen efter hand som läggning sker.
Använd aldrig tejp direkt på golvets yta.
Den relativa luftfuktigheten (RF) ska före, under och efter läggning – dvs.
alltid – vara mellan 45 och 60%. Om golvet utsätts för långvarig eller
extrem uttorkning, (32 RF och därunder) är producenten utan ansvar för
eventuella följskador.
Golvet monteras flytande, dvs helt utan lim. Vid flytande läggning kan
man lägga 8 m breda och 12 m långa partier utan dilatationsfog.
Vid rumsdelning skall alltid en dilatationsfog göras.
Lämna alltid en rörelsefog på 1,5 mm per breddmeter mot alla fasta
föremål, gärna 8–12 mm. Använd distanskilar vid läggningen.
Avsyna alltid brädan noga före läggning. Lagd bräda är godkänd bräda.
Lägg alltid en grålumppapp eller foam närmast under lamellgolvet. När
det förekommer golvvärme skall man använda grålumppapp.
Vid betonggolv och vid golvvärme ska det alltid läggas en fukt/ångspärr
direkt på golvvärmen, en 0,2 mm polyetenfolie som läggs med 200 mm
överlappning och ska tejpas över skarven.
Golvets yttemperatur får aldrig överstiga 27° C. Gäller även under mattor
och möbler. Särskilt viktigt vid golvvärme.
Mät upp rummet och bestäm läggningsriktning. Sista lamell brädan skall
minst vara 50 mm bred.
Om det färdiga golvet behöver skyddstäckas får täta material ej användas.
Trägolvet måste kunna ”andas”.
Vid flytande läggning; lägg inte golvet under kök eller andra extremt tunga
inredningar.
Golvet måste kunna ”flyta” (röra sig).
Tänk på att underlaget måste vara plant. Det får maximalt vara ± 2 mm
höjdskillnad på 2 meters mätlängd samt 1,2 mm vid 0,25 m mätlängd.
Förhöjningar eller fördjupningar som överstiger dessa värden måste
jämnas ut för att uppnå ett gott slutresultat. Tryck lätt med fingrarna in
den svarta fjädern på brädans kortända innan läggning, (kan hamna snett
under transporten).

Montering
Bild 1
Placera första plankan i rummets högra hörn med låsdelen vänd ut i
rummet. Lämna 10 mm avstånd från väggen på både kort och
långsida. Använd distansklotsar.

Bild 2
Placera nästa planka försiktigt mot ändstödet och tryck den på plats
med ett lätt tryck. Fortsätt på samma sätt tills första raden är klar.

Bild 3
Kapa sista brädan i raden så det blir samma avstånd, 10 mm, till vägg
som vid första brädan. Kontrollera så att långsidorna ligger i linje.

Bild 4
Börja därefter med andra raden och ändskarvarna bör ej
vara närmare varandra än 500 mm.

Bild 5
Montera andra plankan i andra raden med att först sätta ihop
långsidan. Skjut därefter plankan mot ändstödet och tryck till.

Bild 6
Efter montering av de 3 första raderna skall avståndet mellan golv
och vägg kontrolleras på alla sidor.

Bild 7
Vid montering av sista raden kom ihåg 10 mm avstånd till väggen.
Plankan måste vara min 50 mm bred.

