MONTERINGSANVISNING
25.9.2014

KOSKIFLOOR-monteringsanvisning
18/22/25 x 600/1200 x 1800/2400 mm

Vid montering av spånskivor skall temperaturen och
den relativa fuktigheten vara så nära de slutgiltiga
förhållanden som möjligt. Därutöver skall man
försäkra sig om att regelverk och annan konstruktion
skall ha torkat tillräckligt. Spånskivorna måste
lagerhållas i ren och torr miljö (RH<60%) samt
ventileras 5 - 7 dygn innan montering i förhållanden
lika den slutgiltiga.
Regelavståndet med både P6 och P5/P6 skall vara :
Tjocklek
18 mm

22 mm

25 mm

även alltid limmas i sponten. Extra uppmärksamhet
ska fästas vid limning. Limmängden ska vara så riklig
att ett limöverskott pressas ända fram i fogen. Det är
viktigt att skivorna pressas ihop ordentligt så att fogen
blir stark och tät. Överskottslimmet avlägsnas sedan
innan limmet torkat.
Utöver detta skall följande anvisningar följas:
• Avstånd mellan spik/skruv längs alla väggar cc
150-200 mm, och i mitten (mot regel) cc 300 mm
• Avstånd till spik/skruv från skivkant 10-15 mm
• Som spik rekommenderas försänkta, huggna spik/
dyckert 3,2 x 75 mm
• Längden på försänkta skruv bör vara 2,5 – 3 ggr
skivans tjocklek
• Skruvhuvud försänks minst 2 mm in i plattan,
spikhuvud minst 5 mm. Försänkningen skall ej
spacklas
• Lim av PVA-typ skall användas. Limmet bör ej
spädas med vatten
Innan spånskivan beläggs med t ex. parkett skall man
kontrollera att skivorna är släta och inte är fuktskadade
på grund av felaktig hantering/lagring. Eventuella
ojämnheter ska slipas och spacklas plana. Speciellt före
mattbeläggning bör man säkerställa att spacklet har
torkat ut ordentligt och att spånskivans fuktkvot liknar
slutliga förhållanden. Annars kan skivor börja torka/
krympa under tex en plastmatta och därigenom orsaka
”bubblor” på ytan.
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KoskiFloor P6

Koskifloor golvspånskivor monteras med långsidor
vinkelrätt mot reglarna Kortsidor skarvas over regel.
Skivorna skall ligga på regel längs alla väggar. Skarv i
kortsidor i intilliggande rader förskjuts i förhållande
till varandra. Längs väggar och mellan olika rum skall
en springa på 1/1000 x rummets längd / bredd, minst
10mm, lämmnas för att skivorna skall kunna röra sig.
Springan tacks med golvlist eller tröskel.
För att förbättra styvheten i golvet och eliminera risken
för knarrande golv skall golvet limmas samt fastsättas
mekaniskt. Skivorna skall limmas och skruvas
alternativt limmas och spikas i varje regel. De skall

Hållfastighetsmässigt kan skivorna monteras valfritt
med textsidan uppåt eller neråt (samtliga skivor måste
dock ligga åt samma håll).
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