Allmänna anvisningar för installation av nora® golvbeläggningar,
trappbeläggningar och tillbehör
De landsspecifika standarderna ligger till grund för varje golvinstallation. Därutöver ska rekommendationerna från tillverkarna
av material för förbehandling av underlag samt lim beaktas.
Följande rekommendationer är produktspecifika och baserar på våra erfarenheter och tester. Om du är osäker rekommenderar
vi att göra egna limningstester. Vi har inget inflytande på korrekt bearbetning av materialen och därför kan vi inte lämna någon
garanti på bearbetningsresultatet.
Garanti och ansvar grundar sig uteslutande på våra allmänna leverans- och betalningsvillkor.
Beakta följande rekommendationer före installation av nora® golvbeläggningar, trappbeläggningar och tillbehör:

A. Undergolvet
Golvmassa, gjutasfalt, spånplatta, plywood osv. är lämpligt som undergolv.
Underlaget måste uppfylla de krav som ställs enligt de landsspecifika standarderna för att det ska vara klart för installation.
Installationsgolvelement, spånplattor, plywood osv. måste installeras på samma höjd. I samband med renoveringar måste
elementen eventuellt justeras om.
Undergolvet måste förbehandlas i överensstämmelse med de landsspecifika standarderna samt rekommendationerna från tillverkarna av materialet för förbehandling av underlag.
Innan noraplan® installeras måste underlaget alltid avjämnas.
Stressfria avjämningsmassor kan uppvisa minskad uppsugningsförmåga. Detta måste beaktas vid användning av dispersionslim
genom att ändra tidpunkten för nedlimning eftersom vattenhalten i dispersionslimmet till stor del måste absorberas av luften. Icke
sugande underlag måste avjämnas med minst 3 mm. Vi rekommenderar att avjämna genom att rakla.
Använd vanliga avjämningsmassor som är lämpliga att köra med hjul på. Kommer golvet att utsättas för tung trafik (t.ex. gaffeltruckar osv.) måste undergolvet avjämnas med avjämningsmassor som tål hög belastning och som t.ex. baserar på polyuretan.
Vid tidpunkten för installationen och under limmets härdningstid måste underlagstemperaturen vara minst 15° C. Se till att nora®
golvbeläggningarna, trappbeläggningarna och tillbehören har den underlagstemperatur som krävs. Särskilt på vintern måste
materialet förvaras på plats i flera dagar.

B. Materialkontroll
Kontrollera att färgen och batchen (kontrollnummer på förpackningsetiketten) på golvbeläggningen stämmer överens. Elektrostatiskt avledande eller ledande norament ® och noraplan® golvbeläggningar har ett ”ed”- eller ”ec”-märke på baksidan.
Reklamationer eller ersättning av material är endast möjligt om varan inte har installerats. Ytterligare extrakostnader ersätts inte.

C. Efter installationen
Sand, stenar, spån och vassa föremål kan ge irreparabla skador på elastiska golvbeläggningar. Därför är det viktigt att skydda
den installerade nora® golvbeläggningen med ett lämpligt och återanvändbart material under byggfasen. Det är absolut nödvändigt med ett lämpligt skydd för enfärgade nora® golvbeläggningar under byggfasen.

D. Ytterligare information
Det finns pilmarkeringar på baksidan av norament ® och noraplan® golvbeläggningarna. Plattor och rullvara måste alltid
installeras med pilarna åt samma håll.
Stolshjulen på kontorsstolar måste vara utrustade med ett mjukt grått ytterhölje (typ W). Kommer golvbeläggningen att utsättas
för trafik med svängbara hjul måste golvmassan och materialet för förbehandling (t.ex. avjämningsmassa, lim) vara lämpligt
för rullhjulstrafik.
Installeras nora® golvbeläggningar på golvmassa med golvvärme måste de landsspecifika standarderna angående
detta beaktas. Dessutom får endast sådant material för förbehandling av underlag användas som har motsvarande
temperaturbeständighet.
Följ rekommendationerna och bearbetningsinstruktionerna från tillverkaren av material för förbehandling av underlag till
punkt och pricka. Om du är osäker ska du inhämta tillverkarens bekräftelse om att materialet i fråga är lämpligt för ett
speciellt underlag.
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