
        Läggningsanvisning Art ECO tilja
     Flytande läggning 

1. LÄGG UT UNDERLAGSPAPP

Rulla ut underlagspapp alt. airolen parallellt med rummets längsta vägg. 
Lägg inte med överlapp i skarvar. Fortsätt tills hela underlaget är täckt med underlagspapp alt. airolen.

2. FÖRSTA RADEN

Lägg den första brädan parallellt med väggen, med noten mot väggen. På dett sätt är det idealiskt att påbörja 
läggningen från höger hörn av rummet. Använd 12 mm kilar för att skapa mellanrum till vägg. Klyv första 
brädraden vid behov för att få önskad bredd på såväl första som sista brädraden.
(mät rummets längd på flera ställen)

Ta den andra brädan och lägg på en 3 mm tjock limsträng i den övre delen av ändnoten, sammanfoga sedan 
med den första brädan med hjälp av slagkloss och hammare. Applicera alltid lim på noten.

Upprepa samma procedur tills första raden är lagd. Använd en ”baksmälla” för att infoga den sista brädan och   
tryck ihop alla fogarna samtidigt.

Se till att det är 12 mm mellanrum runt om mellan golv och vägg, även i ändarna och sätt dit kilar.

Ta bort överflödigt lim omedelbart. Påbörja sedan rad 2 med bitar som blev över från första raden eller använd 
en ny bräda. Kapa till den första brädan om det behövs, så att det är minst 50 cm till närmaste skarv. Lägg på
en 3 mm tjock limsträng i övre delen av noten och upprepa limning likt första raden och slutför andra raden.

Använd en slagkloss i plast för att slå ihop brädorna på fjädersidan. Använd inte våld och slå aldrig med 
hammare direkt på brädorna. Glöm inte att torka av överblivet lim direkt. Upprepa alla steg och lägg resten 
av golvet.      

3. SISTA RADEN

Den sista raden är vanligtvis smal och kan behöva klyvas i längdriktningen för att fylla i den sista springan mot
vägg.

Mät avståndet till väggen och kapa av brädan, var noga med att det blir  12 mm  mellanrum kvar till vägg.
Använd ”baksmällan”  för att få ihop dena sista rad så att skarvarna går ihop ordentligt och sätt dit 12 mm 
kilarna.

Gå inte på golvet förrän 8 timmar efter läggningen slutförts, därefter kan kilar tas bort.    
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