Läggningsanvisning Art ECO tilja
Läggning med nedlimning
1. INSTALLATIONSANVISNING FRÅN LIMLEVERANTÖREN
För denna installationsmetod bör den detaljerade installationsanvisningen från limleverantören följas noggrant avseende
vilka verktyg och hur limmet ska användas. Vi rekommenderar Art parkettlim (MS polymerlim, elastiskt) vid denna
installalionsmetod.
2. VAR NOGA MED GOD VENTILLATION
Med denna installationsmetod kan det behövas fläktar för att minska torktiden för limmet.
Se till att tillräcklig ventillation finns i lokalen under läggning samt upp till 24 timmar efter dess färdigställande.
3. HÅLLFASTHET
Undergolv av betong ska tåla minst 3000 PSI tryck.
4. FÖRSTA BRÄDAN
Det första steget innan läggning, är att avgöra hur lokalen ser ut
Ta reda på vilken vägg som är längst , för att undvika alltför smala brädor mot mötande vägg.
(Om det behövs, lägg ut brädor för att kontrollera)
Klyv första brädraden vid behov för att få önskad bredd på såväl första som sista raden.
En slagkloss rekommenderas som hjälpmedel för att sätta ihop brädorna.
5. APPLICERA LIM
Följ noga instruktionerna från limleverantören och använd rekommenderade verktyg och tillvägagångssätt.
Tag den första brädan och vänd noten mot väggen .
6. PÅBÖRJA LÄGGNING
Påbörja installationen från höger sida. Lägg den första tiljan och säkerställ ett 12 mm mellanrum från vägg
(använd kilar eller spika/skruva fast tiljan om növändigt)
Ta upp andra tiljan och lägg på en 3 mm tjock limsträng på den övre sidan av ändnoten och foga samman. Lägg alltid lim
på noten. Upprepa samma steg och lägg färdigt hela raden. Kapa av den sista tiljan så att ett mellanrum på 12 mm
skapas i änden mot väggen. Använd ”baksmälla ” för att få den sista tiljan på plats.
OBS ! Kortändarna måste limmas med D3 klassat vitlim
7. ANVÄND KILAR
Tryck ihop skarvar och sätt ut avståndskilar mot vägg. Torka omedelbart av överflödiga limrester från skarvar.
Starta med den överblivna tiljan från första raden eller börja med en ny tilja. Se dock till att skarvarna från rad till rad
aldrig är närmare varann än 50 cm (förband) Upprepa samma steg som tidigare och lägg den andra raden.

8. VAR NOGA MED ATT LIMMET FÅR FÄSTE
Notera att till skillnad från flytande installation så krävs inte limning längsgående mellan not och fjäder, när nedlimning i
underlaget görs. Dra ihop alla skarvar och använd en mjuk gummiklubba för att snabba på arbetet.
Gör kontinuerliga kontroller av baksidorna av tiljan för att se hur limmet fäster. Minst 80 % ska täcka för att limningen ska
vara tillräcklig. Använd alltid limspridare och rekommenderad tandning. Otillräckligt med lim kan medföra ett dåligt
slutresultat.

9. ANVÄND MASKERINGSTEJP FÖR ATT FÖRHINDRA RÖRELSER
För att förhindra rörelser, tejpa tvärs över tiljorna efter varje gång 3 rader är lagda, med tillfällig tejp/maskeringstejp som
t ex 3M 2090 Blue Mask. Var noga att alltid torka av limrester från tiljorna och i skarvarna. Upprepa alla steg och lägg
resterande golv.
10. ANVÄND VÄLT
Efter 2-3 timmar och efter färdigställande ska en 50-70 kg vält användas för att säkerställa att alla tiljor ligger an mot
underlaget och fäster i limmet.
11. SISTA RADEN
Den sista raden kan behöva klyvas för att fylla i den sista springan mot vägg. Mät det kvarvarande avstånd till väggen
och klyv tiljan, var noga så att det blir 12 mm mellanrum mellan golvet och väggen. Använd ”baksmällan” för att få ihop
sista raden så att skarvarna går ihop. Sätt dit 12 mm kilarna , sätt in flera kilar om det är nödvändigt för att få ihop
skarvarna.
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