Höjer Quattro och Contract
Monteringsanvisning – diagonala plattor
Höjer Contract Diagonal är ett koncept med textilplattor utvecklat med hänsyn att
tillmötesgå dom höga krav som ställs på kontract objekt. Plattorna är därför speciellt
avsedda för område med mycket trafik som t.ex kontor, hotell, restauranger, butiker,
banker, sjukhus, daghem mm. Produkten kan givetvis också läggas i bostäder i entréer,
trappor mm. Den unika diagonalskärningen på plattorna möjliggör en perfekt läggning med
nästintill osynliga skarvar. Då man vrider plattorna kan mönster såsom stjärnor eller
fiskbenseffekt skapas.
Monteringsmetoder
En perfekt läggning kräver ett perfekt undergolv.
Det är mycket viktigt att golvet är plant, torrt, fast och jämnt. Minimala ojämnheter i
undergolvet kan bli mycket tydliga när mattan är lagd. Skarvar och ojämnheter i
undergolvet medverkar till att mattans slitstyrka blir väsentligt nedsatt. Jord, damm, olja,
fett, fukt och annat smuts kan också förorsaka att limmet inte fäster vilket kan resultera i
en misslyckad läggning. Alla ojämnheter skall därför elimineras och undergolvet skall
rengöras och torkas innan läggningen påbörjas.
Dom nya plattorna skall acklimatiseras innan montering. Låt därför plattorna stå utan
emballage i det utrymme där dom skall läggas i minst 24 timmar innan montering påbörjas
och i en rumstemperatur mellan +18-22 grader. Detta medverkar till att det uppstår en
fuktighetsbalans melan rummet som plattorna ska läggas i, plattorna, underlaget samt
limmet. (den relativa luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 65%). Om underlaget inte
är sugande är det viktigt att rätt lim används samt att vatteninnehållet i limmet får avdunsta
så att fukten inte påverkas mattan. Starkt sugande golv skall behandlas med primer innan
läggning påbörjas.
Innan montering påbörjas skall golventreprenören kontollera att plattorna är korrekta, att
inga synliga fel finns eller eventuella färg och infärgningsfel. Konstaterar golventreprenören att plattorna är felaktiga skall leverantören omgående underrättas för avtal
om åtgärd.
Dra loss lim
Höjer Contract plattor rekommenderas att limmas med ”dra loss lim” vilket gör det enkelt
att byta ut eventuella plattor. Hela golvytan ska beläggas med limmet.
Denna metod används när det är nödvändigt att enkelt kunna ta upp och eventuellt byta
plattor eller när det krävs lättillgänglighet till undergolvet. Givetvis kan plattan lösläggas
eller tejpas i mindre utrymme utan belastning.

Montering
Plattorna är märkta med pilar på baksidan som anger ribbriktningen. Önskar man uppnå
en likhet av rullvara skall plattorna monteras med pilarna pekande åt samma riktning. Vill
man montera plattorna i mönster vänd plattorna 90 grader
Montering påbörjas alltid i mitten av rummet. Mät ut rummets centrum genom att dra linjer
från rummets diagonala hörn. Mitten är där linjerna möts (skärningspunkten).
Arbeta härifrån stegvis och ut mot respektive sidor i rummet, eventuella tillskärningar blir
då längs väggarna.
Vi rekommenderar att avskärma golvet mot solljus samt undvika golvvärme såväl under
monteringen som dom 2 efterföljande dygnen.
Vid användning av ”dra loss lim” skall klistret vara transparant och ”fingertorrt” innan
plattorna monteras. Vid montering skall plattorna stötas samman för att undvika att fibrer
fastnar i skarvarna.
Notera att plattorna ska stötas ihop – dock ej pressas.
Observera: Avsluta med att välta plattorna.
De nylagda plattorna får under inga omständigheter grundrengöras/våtrengöras
innan limmet har härdat.( se limproducentens vägledning )
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