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Camaro Loc PU

Mottak og akklimatisering
Kontroller at du har fått riktig farge og design på pakkene. Sjekk for visuelle skader på
pakkene og at alle pakkene har samme batch. Reklamasjon for visuelle skader kan
bare gjøres før installasjon. Dersom det oppdages feil, stopp arbeidet og ta
umiddelbart kontakt med Polyflor Nordic eller din forhandler.
Camaro Loc PU må lagres ved normal temperatur 20oC (min 15oC) og min 0,5 meter fra
vegg i rommet de skal monteres i minst 48 timer i forkant, slik at de kan akklimatisere
seg. Ved å avvike fra de klimatiske anbefalingene vil det kunne oppstå
dimensjonsforandringer og åpninger mellom flisene. De må ikke lagres i stabel høyere
enn 3 pk og beskyttes fra fuktighet i hele perioden. Ideelt bør alle pakkene åpnes i ene
enden.
Før legging av Camaro Loc
Vinyl Loc fliser kan legges direkte på eksisterende belegg av vinyl og linoleum samt
keramisk flis så lenge de ligger slett og det ikke befinner seg fuktighet under disse.
Grense verdiene er for underlag av betong 85%RF og 8% for sponplate. På underlag av
keramisk flis, betong og sten anbefales det alltid å bruke 0,2 alkalieresistent
Polyetylen folie med minst 20cm overlapp som tapes. Pass på at folien trekkes opp på
vegg. Det er det viktig å sørge for at undergulvet ikke overstiger ujevnheter mer enn
+/- 3mm på 2 meters lengde og +/- 1,2mm på 25 cm lengde. Det anbefales uansett
undergulv og benytte Vinyl Loc underlag eller lign før legging av Camaro Loc PU.
Underlag av teppe, teppefliser eller nålefilt er ikke anbefalt som egnet underlag og må
fjernes helt.
På undergulv med gulvvarme er det viktig at varmen er slått helt av og at gulvet er
avkjølt før installasjon begynner. Varmen kan settes sakte tilbake til ønsket styrke
etter at installasjonen er fullført i løpet av 3-4 dager. Overflate temperaturen på
Camaro Loc PU må ikke overstige 27oC.
Ikke egnet for installasjon i vaskerom, badstue, vaskerom eller andre rom med
fuktighet. Det er heller ikke egnet i sommerhager/vinterhager eller i andre rom med
store vindusflater som der sollys og høy temperatur i lengre tid vil påvirke gulvets
egenskaper og forårsake dimensjonsendringer.
Installasjon
Det er enkelt å legge Camaro Loc PU. Vinylplankene låses sammen enkelt uten bruk av
lim eller spesialverktøy.
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Start leggingen i venstre hjørne i rommet. Det
beregnes en ekspansjons fug på 4,5mm langs alle
ytterkanter av flisene. Bruk små avkapp fra
Camaro Loc PU og plasser mellom vegg og fliser for å
sikre riktig åpning.
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Andre flis på første rekke presses med kortenden
mot forrige flis i vinkel, slik som på bilde, og
deretter legges ned. Resten av første rekke legges
på samme måte.

Plasser et avkapp Camaro Loc PU ved endevegg på
første rekke. Dette vil sikre korrekt ekspansjonsfug. Anbefalt størrelse for siste flis på en rekke er
minium 350mm.

Start med å plassere et avkapp Camaro Loc PU ved
vegg på andre rekke. Start andre rekke med
avkapp fra siste flis fra første rekke. Sett flisen i
vinkel, slik som på bilde, press inn og ned
samtidig. Andre flis legges ned i vinkel på kortsiden
og deretter løftes den inn i sporet på
langsiden. Endeskjøter skal være minium 150mm
fra forrige rekke.
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Hvis veggen er ujevn må flisene tilpasses veggen.
Flisene merkes og tilpasses slik at følger ujevnhetene langs veggene. Husk åpning for ekspansjon.
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Ved legging av Camaro Loc PU rundt dørkarmer
må dørkarmen sages. Bruk et avkapp som underlag
som anvisning for høyde og mengden som må
sages av. Husk å beregne ekspansjonsåpning
under dørkarm.

Avslutning mot andre gulvmaterialer gjøres i
døråpninger. Det beregnes en ekspansjonsåpning
på 4,5mm mellom Camaro Loc og andre møtende
gulv. Denne åpningen kan skjules med en
overgangslist.
Ved legging gjennom flere rom; avslutt Camaro
Loc i døråpning på begge sider av rommet slik at
det blir åpning på 9mm. En passende overgangslist monteres over ekspansjonsåpningene.

Gulvet kan taes i bruk med en gang. Husk å fjerne alle kiler langs vegger og åpninger til
ekspansjon.
Anmerkninger:
Gulvet må ikke låses fast av installasjoner som kjøkken, peis o.l som kan hindre gulvets
bevegelser. Det kan resultere i topping i skjøter og buler.
Benytt alltid møbelknotter. Møbler skal løftes og ikke slepes over gulvet. Benytt myke
hjul til møbler og stoler med hjul.

Ved montering er det viktig å ikke bruke slagkloss eller hammer. Dette vil ødelegge
låsefunksjonen.
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La aldri vann ligge på gulvet og bruk tørre rengjøringsmetoder.
Bruk avskrapingsmatter ved inngang og beskytt gulvet mot grus og sand.
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Bruk aldri sterke eller rengjøringmidler eller metoder som sliper overflaten. Gulvet
trenger ikke å vokses eller polishbehandles.
For ytterligere informasjon kontakt oss på telefon 23 00 84 00 eller send en e-post til
firmapost@polyflor.no

