INSTALLATIONSHANDBOK PURE
Pure Click 40 är ett golv av vinylplankor avsett för användning i bostadshus.
Pure Click 55 är avsett för både bostadshus och kommersiella lokaler, som t.ex. butiker, hotellrum osv.
För att uppnå ett perfekt resultat, rekommenderar vi att du följer installationsinstruktionerna noga.

FÖRBEREDELSER
TRANSPORT OCH FÖRVARING
48h

Transportera golvet varsamt på en plan yta. Paketen ska förvaras plant, i låga, jämna högar (högst
fem paket på höjden).

18-25°C

Det är viktigt att förvara plankorna i minst 48 timmar i rumstemperatur (18–25 °C) före installation.
Denna temperatur ska upprätthållas under hela installationen och minst 24 timmar efter
installationen.
Förvaring: Pure Click måste förvaras inomhus.

VERKTYG
Mattkniv, såg eller kapverktyg, penna, vinkelhake, måttband och distansklossar (kilar). För
golvsocklar och profiler behöver du även en borrmaskin.
✓ clean
✓ dry
✓ even
✓ hard

UNDERGOLV
Noggrann förberedelse av undergolvet är viktigt för ett utmärkt resultat. Ett skrovligt eller
ojämnt (mer än 3 mm per meter) undergolv kan synas genom det nya golvet, vilket kan leda
till en oestetisk yta och ett överdrivet slitage på högt belägna platser eller nedtryck på lågt
belägna platser.
Avlägsna alla spår av spackel, färg, lim, olja, fett osv. Undergolvet måste vara rent, jämnt,
torrt och stabilt. Avlägsna golvbeklädnader i textil (t.ex. heltäckningsmatta, nålfiltsmatta osv.).
Avlägsna löst skräp (inklusive spikar) och dammsug.
Pure Click kan installeras på betong, klinker, trä och de flesta hårda golvytor, förutsatt att
undergolvet är jämnt, torrt och rent.
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max. 3 mm
1 meter

Trots att Pure Click tål fukt, måste undergolvet kontrolleras avseende fuktproblem. Vid
förekomst av fukt måste denna först isoleras före installation. Överdriven fukt kan förorsaka
mögel eller svamp.

Se till att golvnivåavvikelsen är max 3 mm per m och 2 mm per 20 cm. Om indikerad avvikelse
överskrids måste undergolvet jämnas ut med ett lämpligt fyllnadsmedel eller utjämnande
massa. Kontrollera även om en tätningsprodukt krävs.
Om du är osäker på undergolvets kvalitet eller lämplighet för installation av Pure Click, ska du
kontakta din återförsäljare som gärna hjälper dig.

max. 2 mm
20 cm
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Golvvärme

max.
27°C

Pure Click är kompatibelt med golvvärme, förutsatt att golvets yttemperatur inte överskrider 27
°C. Endast golvvärmesystem med värmekomponenter – varmvatten eller el – som är avsedda
att bäddas in i golvet kan användas. Värmefolie eller andra “nya” system som placeras OVANPÅ
undergolv eller lättbetong är inte lämpliga. Pure Click bör inte heller användas tillsammans med
reversibla system för golvvärme eller kyla.
Stäng av golvvärmen 24 timmar före installationen och även under installationen. Efter 24 timmars
acklimatisering kan golvvärmen ökas gradvis med 5 °C dagligen, till dess att en golvtemperatur
på max 27 °C uppnåtts. Vid användning av elektrisk golvvärme, råder vi dig att inte överskrida 60
W/m².
Observera att golvvärmesystemets konstruktion (ytan) måste vara hård.

Förberedelse av undergolv i betong/lättbetong

MOISTURE
METER

Cement
<3% CM
CaSo4
<0,5% CM

Låt ny betong torka helt. Fukthalten i undergolvet måste vara mindre än 75 % RH vid min 20 °C. Max
3 % CM för cement och 0,5 % CM för anhydrit. Om golvvärme ska installeras måste fukthalten vara
mindre än 1,8 % CM och 0,3 % CM för anhydrit. Anteckna och behåll alltid dina fukthaltsresultat.
Reparera eventuella ojämnheter och skador i ytan med lämpligt reparationspreparat och
kontrollera om en primer eller ett tätningsmedel krävs. Dammsug undergolvet efteråt för att
avlägsna allt skräp.

Kontrollera undergolvet avseende fuktproblem. Fogarna på Pure Click-golvet får
aldrig placeras parallellt ovanpå fogar på ett gammalt klinkerundergolv. Det är
inte nödvändigt att fylla fogarna på ett undergolv bestående av klinker, när fogarna
inte överskrider 6 mm i bredden.
Clicks not on top
of old tile joints

6 mm

Förberedelse av klinkerundergolv

Vi rekommenderar användning av underlaget DreamTec+ för extra ljudisolering och
för att jämna till ytan.

Förberedelse av träundergolv
Kontrollera golvet avseende angrepp av skadedjur.
Kontrollera att undergolvet är jämnt och spika fast eventuella lösa delar.
Träundergolv ska alltid ha tillgång till luft och ska ventileras.

UNDERLAG
Vi rekommenderar användning av BerryAllocs underlag för klickvinyl (DreamTec +) för att dämpa
steg- och rumsljud. Andra underlag kan leda till sprickor i fogarna eller skador som inte kan
repareras.
I fuktbelastade utrymmen såsom badrum rekommenderar vi att du installerar en fuktspärr om
ditt undergolv inte är vattenresistent (t.ex. golvbalkar i trä).
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2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Pure Click är inte lämpligt för användning utomhus, i solarier eller i bastu. Temperaturen bör alltid
vara > 0 °C, och helst mellan 18 och 25 °C.
Undvik långvarig exponering för direkt solljus. Extrem solexponering, hetta och stora
temperatursvängningar kan orsaka skada.
Kontrollera alla plankor i optimala ljusförhållanden, före och under installation, avseende synliga
defekter. Defekta plankor får inte användas.
Se till att du blandar paneler från olika paket för att minimera nyansvariationer. Detta ger det
naturligaste golvet.
Pure Click kan inte användas där det finns inbyggda dräneringssystem i golvet.

Batch number

3.

Klinkerversion: Använd endast ett enda tillverkningssatsnummer för varje installation. Förvara
alltid tillverkningssatsnumret (tryckt på paketet) tillsammans med ditt beställningsformulär/din
faktura.

INSTALLATION

Kontrollera att golvplankorna inte har några synliga defekter innan du påbörjar installationen. Pure Click ska installeras
flytande, vilket betyder att golvet ska kunna röra sig i valfri riktning, med tillräckligt utrymme mellan väggar eller fasta föremål,
dvs. det ska inte skruvas eller spikas fast i undergolvet.
Installationen av golvet måste vara den sista uppgiften som ska utföras på arbetsplatsen. Mycket tunga möbler, såsom köksskåp,
eldstäder osv., får inte installeras ovanpå golvet eftersom golvet då inte kan expandera.

>5 cm
Min. width
planks: 5 cm

8 mm

>5 cm

Mät rummet för ett väl avvägt utförande. Genom att mäta kan du fastställa om den första raden måste skäras. Den första och
den sista raden får inte vara mindre än 5 cm breda. Om den första panelraden inte behöver skäras i bredd, måste du avlägsna
klickelementen på den sida som är vänd mot väggen.
Det är viktigt att lämna ett 8 mm brett utrymme kring golvets totala omkrets, samt kring pelare, rör, trösklar osv.
1

2

3
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Det största rekommenderade installationsområdet är 20 x 20 m. En expansionsprofil måste
användas i dörröppningar och om området är längre/bredare än 20 m.
Blanda golvplankor från olika paket, för att minimera nyansvariationer och få ett mer naturligt
utseende på golvet.

without profile

Använd inte hammare för att sammanfoga plankorna. Skär brädorna med en
mattkniv, med dekorsidan uppåt.

2

1

PLANKVERSION
mm
8 8mm

≥30 cm

2

1

≥30 cm
3

88mm
mm
4

Se till att kortsidorna förskjuts minst 30 cm (= 3 klickelement) när du startar nästa rad. Använd överbliven del från föregående rad
som den första delen i nästa rad, förutsatt att denna del är minst 30 cm. För att hitta en anslutning till klickelementen i föregående
rad, kan det vara nödvändigt att skära av en extra bit av den överblivna delen.

Pure Click-plankor kan installeras i olika mönster.

KLINKERVERSION
First click
short side,
then long side
of your tile

8 mm
8 mm
1

≥20 cm

2

≥20 cm
3

4

Se till att kortsidorna förskjuts minst 20 cm (= 2 klickelement) när du startar nästa rad. Använd överbliven del från föregående rad
som den första delen i nästa rad, förutsatt att denna del är minst 20 cm. För att hitta en anslutning till klickelementen i föregående
rad, kan det vara nödvändigt att skära av en extra bit av den överblivna delen.
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Klickelementen i nästa rad måste placeras i mitten av två
klikkelement i föregående rad.
Från den andra raden och framåt, koppla alltid kortsidan först och
därefter långsidan.

För installation av den sista raden, placera en lös planka precis
ovanpå den sista lagda plankan. Placera en ny planka upp och
ner mot väggen (med avståndet 4 mm mellan klickelement och
vägg) och märk ut bredden på den underliggande lösa plankans
översida. Skär den märkta plankan i rätt storlek och lägg på plats.
Denna metod ska upprepas för varje planka till den sista raden är
komplett.

Om du är tvungen såga i en dörrkarm placeras en upp och
nedvänd planka mot karmen för rätt höjd och som sågunderlag.
Såga karmen och skjut därefter plankan in under karmen.

4. SLUTFÖRANDE
Använd Pure Click-tillbehör för ett perfekt resultat.

E
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5.

Montera aldrig socklar i själva golvet. Använd aldrig permanenta tätningsmedel (akryl eller
silikon) för att täta utrymmet mellan golvbeläggningen och golvsocklar/profiler. Fogar på fasta
inredningsdetaljer (dörrkarmar, värmerör osv.) ska aldrig förseglas helt och hållet med ett elastiskt
tätningsmedel. Använd i stället tätningsgarn för att fylla detta utrymme. Profiler, dörrkilar och
liknande ska inte skruvas fast i golvet så att det fäster i undergolvet.

UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att spara några plankor för eventuella framtida reparationer.

DÖRRMATTOR
För att hålla ditt golv i gott skick är det viktigt att placera dörrmattor med gummifri undersida
vid alla ingångar, för att undvika smuts eller grus på golvet. Genom att placera ut dörrmattor
elimineras grova partiklar som fastnat på skor, vilket reducerar skador. Använd inte mattor med
gummiundersida, eftersom långvarig kontakt med gummi kan orsaka permanent missfärgning.
Placera aldrig dörrmattor på ett vått golv.
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Kontorsstolar med hjul, möbler, fitnessutrustning
osv. ska förses med mjuka, gummifria skydd
för att undvika permanenta skador på ditt golv.
Använd lämpligt golvskydd under kontorsstolar.
Använd filtdynor eller möbeltassar under föremål
som innehåller gummi, såsom stols-/möbelben,
fitnessutrustning osv.
Type ‘w’softwheel

felt pads

RENGÖRING
Första rengöring
Avlägsna först all smuts och allt damm från golvet med en borste eller en dammsugare. Rengör
därefter med vatten och ett neutralt rengöringsmedel minst två gånger till dess att vattnet är
rent. Vi rekommenderar att du använder BERRYALLOC rengöringsmedel för vinylplankor. Andra
rengöringsprodukter kan innehålla medel som skadar elastiska golvytor. På grund av beläggningen
på det översta skiktet krävs ingen särskild behandling efter installationen.
Instruktioner för regelbunden rengöring

H2O

6.

Dammsug eller våtmoppa. Använd vid behov en blandning av rent vatten och ett milt rengöringsmedel
eller golvrengöring. Vi rekommenderar starkt användning av BERRYALLOC rengöringsprodukter
för vinylplankor eftersom andra produkter kan skada ditt golv. Lämna inte vattenpölar på golvet.
Skölj noga och torka upp överflödigt vatten.
OBS! Golvet kan kännas halare när det är blött. Fläckar, märken och spill ska torkas upp så fort
som möjligt.
Använd inte klorbaserade lösningsmedel. Använd inte vax eller lack.
Använd inte heller rengöringsprodukter som innehåller vax eller olja eller en ångmopp.

GARANTIINFORMATION OCH VILLKOR

Garanti för första användare:
Pure Click garanteras under normala användningsförhållanden mot tillverkningsdefekter från inköpsdatum för ursprungskunden.
Denna garanti täcker allt onormalt slitage av produkten, under förutsättning att Pure Click installeras och underhålls i enlighet
med medföljande instruktioner. Denna garanti täcker byte av Pure Click-plankor som konstaterats vara defekta mot motsvarande
eller liknande Pure Click-plankor från det befintliga sortimentet vid tidpunkten för klagomålet. Denna garanti omfattar inte någon
ekonomisk ersättning under några omständigheter eller kostnader för borttagning eller installation.
Denna garanti täcker inte:
• Normalt slitage
• Mekaniska skador eller andra ändringar som orsakats vid användning som inte motsvarar BerryAllocs installationsinstruktioner
• Olyckor, felaktig användning eller missbruk
• Skada som orsakats av felaktiga rengöringsmetoder eller olämpliga rengöringsmedel
• Skador som uppstått p.g.a. tunga stolar eller möbler: vi rekommenderar att du använder möbelskydd i filt under stolar och
möbler för att minska risken för ytliga repor och märken
• Skador orsakade av sand eller grus: vi rekommenderar att du använder dörrmattor på insidan och utsidan av alla externa
dörröppningar för att förhindra grus från att släpas runt på golvet
• Repskador
• Installation av ett annat mönster än det som beskrivs under punkten “Installation”
Om du upptäcker en defekt ska du kontakta din återförsäljare inom två veckor från inköp. Ta med ditt inköpskvitto i original.
För mer information: www.berryalloc.com

6

09/2018
WWW.BERRYALLOC.COM

7.

JURIDISK INFORMATION

Det här dokumentet innehåller allmänna installationsinstruktioner baserade på den senaste tillgängliga informationen. För bästa
resultat och för att garantin ska gälla måste dessa instruktioner följas noga.

Detta dokument ersätter alla tidigare versioner och gäller tills vidare. Informationen i dokumentet återspeglar
den tekniska kunskap som fanns vid den tidpunkt då dokumentet skrevs/publicerades och kan komma att ändras,
kompletteras eller ersättas när som helst. För aktuell information se: www.berryalloc.com
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