INSTRUKTIONER FÖR FÖRBEREDELSE, INSTALLATION OCH
UNDERHÅLL AV SPORTSGOLVET (GUMMIGOLV PUSSEL)
1. YTTRE FÖRBEREDELSE
• Gummimattorna ska läggas på ett betongunderlag (självutjämnande golvblandning).
Golvbeläggningar som paneler, golvbeläggningar är också tillåtna så länge området är rakt
och har en enhetlig yta.
• Ytan ska rengöras innan installationen (skräp, krossad betong måste tas bort helt innan
mattorna monteras).
• Installationen på ojämna eller klumpiga ytor kan orsaka utbuktning i vissa områden med
golv och ojämnheter i fogarna på enskilda element.
• Den ojämna marken kommer att göra installationen svår och kan på lång sikt leda till att
plåtarna på skarvarna smulas.

2. FÖRE INSTALLATIONEN
• Golvet ska inte installeras i temperaturer över 25 ° C och under 5 ° C.
• Innan installationen rekommenderas att hålla mattorna i minst 48 timmar i rummet där de
kommer att installeras.
• Det är obligatoriskt att sprida ut mattorna i rummet, där de ska utforska, för att ge luftflöde,
minst 48 timmar före den slutliga installationen.

3. ALLMÄN INFORMATION
• Varje platta har två sidor: topp (med fogtextur) och botten (vanlig).
• Alla pussel har en fast dimension på 1000 x 1000 mm, med en tolerans på +/- 3mm.
• Enskilda pussel kombineras med varandra genom att låsa samman flikarna och ämnena
(de är desamma i varje pussel, så att mattorna fritt kan vridas i sidled).
• Det är förbjudet att lägga mattorna upp och ner med fogstrukturen/markeringen nedåt. Se
alltså till att fogstrukturen/markeringen läggs uppåt.
• Det rekommenderas att använda lim (t.ex. UZIN) för efterbehandlings elementen Soft
Edge, som skyddar kanterna.

4. GOLVINSTALLATION
• Lägg alltid gummi plattorna på golvet när de levererats på en pall, dvs
(fogstrukturen/markeringen är alltid toppen av mattan och hela ytan bör läggas på detta
sätt).
• Golvinstallationen bör starta från väggen och huvudet mot motsatt sida. Installation av den
första och andra raden är mycket viktig eftersom den säkerställer noggrannhet och brist på
luckor i de kommande raderna i installationen.
• Vid ojämna väggar / utskjutande element rekommenderas det att använda dilatation (med
djupet efter eget gottfinnande) och lägga mattorna i en rad (ett långt bräde eller en snörfäste
på spikarna kan vara till hjälp, vilket skapar en rak linje ovanför yttermattorna på mattorna).
Det är mycket viktigt att använda kil (placerade mellan pussel och vägg), vilket skyddar den
installerade raden av mattor från att röra sig.
• Om luckor uppträder under det första steget av installationen, ingripa omedelbart och skjut
elementen försiktigt ihop (du bör slå dem ihop med en gummiklubba) så att luckorna
elimineras så mycket som möjligt. Spalterna som lämnas medan slarvig läggning av golvet
blir djupare med varje nästa rad.
• Under installationen kan det vara nödvändigt att klippa bort pusselns flikar (skärning
beskrivs i punkt 5.) - till exempel på platser där de stör en rät linje (i händelse av en ojämn
vägg - situationen från föregående punkt)
• Varje enskild flik i pusslet måste monteras i det formade utrymmet på nästa pusselplatta
(tomt) och tryckas ner med fingrarna eller träffa försiktigt med gummihammare.
• Pusselbitarna måste låses samman manuellt - att trycka med sko eller andra verktyg är inte
tillåtet.
• Eftersom de enskilda kanterna passar varandra tätt, blir inte avskräckta om det i början
kommer att uppstå en del ojämnheter - efter en kort tid kommer hela strukturen att jämna ut
(granulat / gummi är ett material som rymmer och ändrar dess egenskaper under påverkan
av temperatur).

5. SKÄRNING
• Eventuella skärningar (på väggar, pelare) ska utföras av kunden för egen bekostnad.
• Använd en skarp kniv för att skära mattorna och gör 2-3 djupa skär (med hjälp av en list
kan det bli lättare att få en rak och jämn skärlinje). För att underlätta processen kan du lägga
till en annan list under mattan du skär (efter den första skärningen), vilket kommer att ge
mattan en utbuktning och underlätta skärningen.

6. UNDERHÅLL
• Använd inte hårda verktyg för att rengöra ytan eftersom de kan orsaka mekaniska skador
på materialet.
• Smutsiga fläckar från olja eller fett bör avlägsnas direkt eftersom det kan missfärga
mattorna.
• Brist på systematisk rengöring av gummiytan kan orsaka permanent missfärgning, för
vilken tillverkaren inte tar ansvar.

7. LAGRING
• Förvara mattorna på pallar och skydda dem mot regn och sol.
• Förvaring av plattor under en längre tid (mer än 24 timmar) är endast möjlig i trånga, torra
utrymmen och på pallar efter att förpackningsfilmen har tagits bort för att tillåta luftflöde.
• Underlåtenhet att följa rekommendationerna ovan (vid långvarig lagring) kan leda till
missfärgning till följd av påverkan av atmosfäriska förhållanden och solen.
• Det är tillåtet att demontera golvet och upprepa installationen baserat på ovanstående
rekommendationer.
• Var försiktig när du kopplar bort enskilda element - Det är inte acceptabelt att dra ut
mattorna. För att säkerställa flerfaldigt bruk av golvet måste elementen kopplas bort från
toppen, en efter en, tills alla pusselflikar separeras från varandra.

8. ANSVAR
• Tillverkaren ansvarar inte för:
• Skador på mattorna på grund av felaktig installation (t.ex. genom att inte följa
rekommendationerna i denna instruktion).
• Deformering av mattor till följd av felaktig förvaring (t.ex. när pussel har tagits av från pallen
och lagt ojämnt på varandra).
• Permanent missfärgning på grund av brist på systematisk rengöring av golvet.
• Mekanisk skada (rivning av pusselflikarna under bortkoppling, krossning på grund av
användning av olämpliga verktyg).
• Dålig dimensionering av ytan för installationen och slitage av varorna, orsakad av egna
skär.
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