Läggningsanvisning art Line
1. Art Line är en vidareutveckling av den traditionella mosaikparketten. I detta fall handlar det om att
stavarna monterats samman i färdig modul med not/spont på alla fyra sidor. Ytan är färdigslipad och
belagd med två lager hårdvaxolja. Till skillnad mot vanlig mosaikparkett skall Art Line inte filler
spacklas eller slipas.
2. Innan läggning påbörjas är det viktigt att korrekt inomhusklimat råder.
Vi rekommenderar 18-22° C/30-60% LF. Detta klimat skall även råda då golvet är i drift.
Vid mekanisk ventilation är det viktigt att denna går i full drift året runt och inte stängs av i perioder.
3. Beträffande instruktioner av ytbehandlingen så hänvisar vi till OSMO instruktioner för produkt 3032
Dessa kan fås via oss.
3. Ankomstkontrollera parketten och limmet innan läggning. Eventuella fel eller skador skall
meddelas Aprobo före läggning så att nytt material kan översändas. Se våra försäljning &
leveransvillkor.
4. Underlaget skall vara jämnt och med en yta som tillåter limning.
Toleransnivån skall klara ±2 mm/2m enligt AMA kravet. Om underlaget är av betong skall
ythållfastheten klara 1.5 Mpa för att uppfylla kraven på limmets förutsättningar.
5. Limning skall utföras med vårt tillhörande art Parkettlim, vilket är ett elastiskt ms-polymerlim.
art Parkettlim innehåller inte något vatten som kan påverka parketten, dessutom ger detta lim en
elastisk limfog som minskar risken för ”bom”. Öppentiden är ca 45 minuter lite beroende på
klimatförhållandet i lokalen.
Limning med vårt art Parkettlim innebär att läggning är möjlig upp till max 85% RF i underlaget.
Följ rekommendationer som följer med limmet vid leverans.
Vid RF mellan 55-85% skall speciell limspridare användas som även ger en
fukt skyddande film. Åtgången är då 1lit/1m2. Vid lägre RF kan limmet läggas ut med traditionell
limspridare som endast ger limsträngar och ca 0.5-0.7 lit/m2. Vid behov kontakta Aprobo för mer
information
6. Låt inte parketten ligga i öppna paket för länge, låt den ligga i sitt originalemballage tills det
är dags för läggning. Exponeras parketten omonterad för olika klimat kan den påverkas via mindre
kupning.
7. Modulerna läggs med förskjutna skarvar typ tegelförband men minst 100 mm överlappning för en
stabilare konstruktion samt ett korrekt utseende.

8. Stöt samman parkettmodulerna noga och se till att hela modulen får god kontakt med
limmet.
Tänk på att vara varsam då modulen monteras i limmet så att detta inte tränger upp i not/spont då
sammanfogning kan försvåras. Med fördel används en vält innan limmet härdat för att på så sätt
garantera full vidhäftning.
9. Art Line levereras med två lager hårdvaxolja vilket ger ett fullgott skydd. Dock rekommenderas att ett
första underhåll görs direkt efter läggning så att ytan stärks upp ytterligare och dessutom flyttar fram
behovet av kommande underhåll.
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