Vinylcomfort

läggnings- och skötsel instruktion

ALLMÄN INFORMATION
Läs instruktionerna samt eventuella lokala bestämmelser grundligt före installationen.
Transport, förvaring, acklimatisering: Transportera och förvara lådorna liggande. Förvara plankorna i
förpackningen i rumstemperatur i minst 48 h före installation. Ta inte bort plasten runt lådorna förrän
installationen påbörjas. Rumstemperaturen måste vara minst 18°C före och under installation.
Krav för undergolv:
Allmänt: Flytande golv kan läggas på de flesta hårda ytor (t.ex. betong, klinker, trä). Mjuka undergolv (t.ex.
heltäckningsmattor) måste avlägsnas. Undergolvet måste vara jämnt, plant, torrt och variationer får ej
överstiga 3 mm över 2 m. Alla sorters undergolv måste vara torra.
Fuktspärr: Alla typer av undergolv måste skyddas från fukt. Använd en plastfolie med min 0,2 mm tjocklek. På
grunder/källargolv rekommenderas att 2 lager läggs i tvärriktningen mot varandra för bättre skydd.
Undergolv med golvvärme: Undergolvets yt-temperatur får inte överstiga 28°C. Följ instruktionerna från
golvvärmeleverantören eller kontakta ÅF för mer information.
Förebyggande underhåll: Om arbete ska utföras i rummet där golvet är installerat ska det skyddas med papp,
plywood eller träfiberskivor. Dra inte möbler över golvet. Använd möbeltassar på stolsben och under möbler.
Kontorsstolar med hjul måste uppfylla kraven i DIN 68131. Lägg dörrmattor vid alla entrédörrar så att smuts,
grus och fukt från skor inte skadar golvet. Använd aldrig mattor med latex eller gummibaksida ovanpå golvet,
de kan missfärga golvet eller orsaka permanenta skador. Undvik fukt på golvet. Rummets luftfuktighet ska ligga
på 35-65% RH. Använd en luftfuktare vid behov. Wicanders golv ska endast användas inomhus.
Golvprodukterna är tillverkade av naturmaterial, vilket innebär att de krymper och växer i olika väderlekar.
Därför kan det uppstå glipor mellan plankorna/plattorna under vissa årstider, sådana glipor anses inte vara ett
produktfel.
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ANVISNINGAR FÖR GOLVLÄGGNING
Läs den allmänna informationen före installation,
Inspektion: Inspektera plankorna i dagsljus innan golvläggningen påbörjas så att de inte är skadade eller har
synliga defekter. Kontrollera att undergolvet och rummet i övrigt uppfyller de specificerade kraven i
anvisningarna. Om du inte är nöjd, ska du inte börja lägga in golvet utan kontakta återförsäljaren.
Verktyg och material: Elektrisk såg, väggdistanser, penna, vinkelhake, plastfilm tejp.
Fuktspärr: Lägg plastfilmen så att den ligger omlott med minst 20 cm och tejpa fast den. Vik upp plastfolien 5
cm på väggen. Trimma den efter att golvlisterna är på plats.
Före läggning: Mät rummet i räta vinklar mot plankorna. Plankorna i sista raden ska vara minst 5 cm breda.
Plankorna i första raden kan därför behöva trimmas. Lägg plankorna så att färgnyanserna matchar. Plankorna
ska helst läggas längs ljusinfallet. Vi rekommenderar att golvet läggs i i tvärriktning mot underliggande trägolv.
Plankorna får ej skruvas eller spikas fast i undergolvet. Golvlisterna får ej fästas så att de hindrar golvets
naturliga rörelse.
Expansionsfogar: Lägg en expansionsfog på minst 10 mm mot väggar och andra fasta föremål. I utrymmen som
är större än 100 m2 eller 10 m åt endera hållet, krävs extra expansionsfogar i övergångarna mellan rum eller
assymetriska områden.
Golvläggning:

 Börja i ett hörn. Vänd fjädersidan mot väggen. Lämna ett mellanrum på 10 mm på
kortsidan.

 Håll nästa planka i vinkel mot den första och lägg den platt mot golvet. Lägg hela första
raden på samma sätt Såga den sista plankan i raden till rättlängd. Börja nästa rad med den
avsågade plankbiten (måste vara minst 300 mm). Plankorna måste vara förskjutna minst
300 mm i längsled.

 Lägg den första plankan i den nya raden med fjädersidan i vinkel mot not-sidan på
plankan i den tidigare lagda raden.Tryck den framåt och nedåt på samma gång.

 Lägg nästa plankas kortända i vinkel mot den tidigare lagda plankan och tryck ned den.
Plankan ska sättas fast i lås-remsan på den tidigare lagda plankraden.

 Lyft försiktigt plankan tillsammans med de som tidigare lagts i samma rad ( ca 30 mm),
tryck dem mot raden framför och lägg sedan ned dem. Justera avståndet mot väggen till
10 mm när 3 rader lagts. Fortsätt golv-läggningen på samma sätt till hela golvet lagts.

Rengöring och underhåll: Använd endast de produkter som rekommenderas nedan och följ instruktionerna.
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GARANTI
Vi har som mål att utforma varje produkt så att våra kundre får ett golv som på bästa sätt fyller alla tänkbara behov. Dessutom använder vi
komponenter av högsta kvalitet och våre kvalitetskontroller garanterar att produkterna är slitstarka med lång produktlivslängd.
Amorim Revestimentos tillverkar olika serier med Vinylkomfort och vi garanterar att alla golvbeläggningsprodukter uppfyller
kvalitetskraven i EN 649 + EN 14085.
VIKTIGT! Wicanders garanti gäller endast om Wicanders installations- och skötselinstruktioner som finns i golvförpackningen, på
tillvalsprodukternas förpackningar (lim, underhålls- och rengöringsprodukter m.m) och på webbplatsen www.wicanders.com efterföljs.
Kontakta oss på följande e-postadress om det är något som du är osäker på marketing.ar@amorim.com
1. Utökad garanti för konstruktion och slitage
Garantin gäller produktfel och genomslitage av slitytan på alla golvprodukter som levereras i nyskick och av en godkänd återförsäljare inom
den tidsperiod från faktureringsdatum som anges i tabellen nedan. Termen ”genomslitage” definieras som 100% bortnötning av slitytan på
ett 5% stort område av den totala golvytan.
2. Utökad garantitäckning
Skulle inte våra produkter fungera enligt gällande garantiförklaring förbinder vi oss att, enligt eget gottfinnande, reparera, ytbehandla eller
ersätta produktdelen med motsvarande eller likvärdig produkt (efter eget val) eller ersätta produktdelen enligt faktureringspriset om
produkten inte kan repareras eller bytas ut inom en rimlig tidsperiod.
A) Under garantins första fem (5) år påtar vi oss ansvaret att avlägsna den defekta produkten och installera en ersättningsprodukt utan
extra kostnad. Efter denna tidsperiod tillhandahåller vi bara ersättningsprodukten enligt livslängdstabellen nedan ( när tillämpligt)
B) Värdet av ersättningsgolvet per m2 är:
Period (år)
Garantitäckning:
0-5
100% golvprodukter + ersättningskostnader
6-10
100% endast golvprodukter
11-20
50% endast golvprodukter
21-25
25% endast golvprodukter
3. FRISKRIVNING
Garantin gäller endast golvprodukter som säljs som ”första klass”. Montörer, återförsäljare eller anställda har ingen rätt att införa
ändringar vad gäller garantins åtaganden eller begränsningar.
Garantin 1) gäller från inköpsdatum 2) gäller endast golvprodukter installerade på originalplatsen 3) gäller endast
förstahandsanvändaren/köparen, vars namn anges på fakturan 4) kan inte överlåtas 5) upphör att gälla om produkten överlåts eller
installeras på ny plats eler säljs vidare.
Garantin gäller inte i följande fall:
3.1 Om installationen inte utförs enligt anvisningar eller om andra tillvalsprodukter än de som godkänts av Wicanders används, enligt
Wicanders installation- och skötselinstruktioner.
3.2 Om felaktiga undergolvsplattor, underläggning eller undergolv använts. Se Wicanders installations- och skötselinstruktioner.
3.3 Om felaktig golvprodukt valts efter de förhållanden i vilket golvet ska användas. Se Wicanders installations- och
skötselinstruktioner.
3.4 Om golvet inte underhålls på korrekt sätt eller med godkända tillvalsprodukter. Se Wicanders installations- och skötselinstruktioner.
3.5 Om icke godkända modifieringar eller reparationer utförs som inte specifikt rekommenderats i Wicanders installations- och
skötselinstruktioner eller uttryckligen godkänts av tillverkaren.
3.6 Vid extrema miljöförhållanden som extrem värme, fukt eller torr luft (mer än 65% RH eller mindre än 35% RH)
3.7 Vid olyckor, missbruk, felanvändning, force majeure, skador från tunga möbler eller utrustning som används utan tillämpligt skydd,
belastningsskador, repor av vassa föremål, skärskador, revor, skrapmärken, missbruk, oförsiktighet, brännskador, vattenskador,
erosion, högklackade skor, djurklor, grus, sand eller andra slipmedel.
3.8 Vid synbara fel som upptäcks eller borde upptäckts före installationen.
3.9 Vid färgskiftningar. Garantin gäller inte nyans- eller färgskillnader mellan provbitar/bilder och det faktiska golvet 1) mellan olika
tillverkningspartier 2) orsakade av solexponering 3) orsakade av att en del av golvet bytts ut 4) orsakade av att produkter i ett parti
har olika ålder eller bakgrund.
Inga andra garantier ges, varken uttryckta eller underförstådda. Under denna garantiförsäkran accepteras inget ansvar för skador som
uppstått när produkten köptes eller används, av oförmögenhet att använda produkten eller för speciella, indirekta eller oförutsedda skador
eller följdskador. Med detta menas förluster, utgifter eller skador andra än de på själva golvet, som slutanvändaren/köparen av den
defekta produkten eller tredje man åsamkats eller fått utstå som kan ha orsakats av ett produktfel i golvet. Garantin ger specifika
rättigheter men påverkar inte slutanvändarens/köparens juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land
till land och stat till stat. Vissa länder tillåter inte friskrivning från eller begränsningar av underförstådda garantier eller tillfälliga eller
indirekta skador, så det är inte säkert att ovanstående friskrivningar eller begränsningar berör dig.
4. OM PROBLEM UPPSTÅR
Vidta följande steg om du upptäcker ett problem med golvprodukten:
4.1 Meddela återförsäljaren skriftligen om problemets natur, visa när varan köptes och vilken typ och grad av produktfel det gäller, samt
hur stor del av golvet som berörs. Spara en kopia av all kommunikation tills problemet lösts.
4.2 Om du inte är nöjd med återförsäljarens rekommendation måste en auktoriserad representant inspektera och verifiera felet. Vi
förbehåller oss rätten att utse en representant som inspekterar golvet och tar prover för analys. Om felet verifieras och bekräftas
av den auktoriserade representanten så fäljs punkt 2 ovan.
4.3 Kontakta huvudkontoret om återförsäljaren inte kan lösa problemet.
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