Golvläggningsrekommendation nora® dryfix 750
Underlaget måste vara fast, bärkraftigt, torrt, sprickfritt, jämnt, slätt, rent och fritt från ämnen som försämrar
vidhäftningen (t.ex. smuts, olja, fett) samt uppfylla kraven i de nationella standarderna, t.ex. DIN 18 365, den
österrikiska normen 2236, SIA 253 osv. Anmäl annars betänkligheter.
®

®

Eventuellt måste underlagen grundmålas, t.ex. med nora primer, och hela ytan spacklas, t.ex. med nora level
®
compound. Slipade eller spacklade ytor ska pågrundas med nora primer*, utspädd med rent vatten i
blandningsförhållandet 1:1, för att binda eventuella dammrester. Låt materialen torka tills de är genomtorra.
Likaså kan nora® dryfix 750 installeras på befintliga, släta beläggningar. Men det måste vara säkerställt att golvets
fasta anslutning till underlaget är bestående och att det inte uppvisar några håligheter.
®

®

nora golvbeläggningar måste vara acklimatiserade före limningen, dvs. temperaturen i nora golvbeläggningen måste
®
motsvara den i undergolvet och vara minst 15 °C. Beakta även våra allmänna anvisningar för installation av nora
golvbeläggningar, trappbeläggningar och tillbehör samt produktdatabladen för eventuella andra produkter som
används.

Tillvägagångssätt
®

1.

Lägg ut nora dryfix 750 på ytan, de 80 cm breda våderna ska överlappa varandra ca 1-2 cm.
®
Tips: Arbetet ska helst utföras av två personer. Rulla ut och placera 1-2 löpmeter nora dryfix 750 exakt. Därefter
®
kan den ena personen rulla ut rullen baklänges medan den andre pressar fast nora dryfix 750 med en borste på
underlaget. Se till att det inte uppstår några bubblor!

2.

Lägg ut nora dryfix 750 över hela ytan på detta sätt.

3.

Renskär nora dryfix 750 överlappningarna i skarvarna antingen med hjälp av en linjal
längs den underliggande kanten eller bearbeta dem genom att skära den underliggande kanten. Se
till att det inte uppstår några fel bredare än 2 mm.

4.

Lägg ut noraplan i våder/plattor eller norament plattor över hela ytan. Arbetar du med rullvara ska installationen
®
inkl. renskärning av skarvarna utföras enligt beskrivningen i golvläggningsrekommendationen för noraplan
golvbeläggningar (se www.nora.com).

5.

Vik upp rullvaran till hälften; plattor kan vid behov vändas upp radvis från mitten.

6.

Ta bort skyddspapperet från nora dryfix 750 och skär bort det så när som på ca 10 cm, vik
och skjut in dessa 10 cm under den uppvikta golvbeläggningen. Se till att det inte hamnar några smutspartiklar i
limmet.
Tips: Knyckla inte ihop skyddspappersrester utan lägg dem på varandra och rulla ihop dem när arbetet är klart, så
minimerar du avfallsmängden!

7.

Sug av baksidan på golvbeläggningen och skjut/lägg in den.

8.

Gnid/tryck fast golvbeläggningen med en rulle.

9.

Gör likadant med resten av ytan som det beskrivs i punkterna 5-8.

®

®

®

®

®

®

10. Ytor installerade med nora dryfix 750 måste fogförslutas.
®
®
®
noraplan med nora fogtråd eller nora fogmassa
®
®
norament med nora fogmassa

* eller liknande produkt av annan tillverkare
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