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GRAND AVENUE (HPL)
INSTALLATIONSANVISNING

1. VIKTIG INFORMATION
FLYTANDE GOLV
BerryAlloc Grand Avenue ska installeras som ett flytande golv, vilket innebär att:
• Installationen av golvet måste vara den sista uppgiften som utförs på arbetsplatsen.
• Golvet får inte skruvas/limmas mot undergolvet eller fästas/kilas/låsas mot andra fasta
konstruktioner (t.ex. köksinredning och braskamin får INTE installeras uppå golvytan).
Använd ett fogband (BerryAlloc FillerTwine) vid avslutning mot kant före fogmassa används!
• Lämna 4 mm avstånd till väggar och andra fasta konstruktioner sa att golvet kan röra sig fritt i
alla riktningar. Lämna lite större avstånd längs väggar med utvändiga hörn. Golvet kan krympa
vid låg relativ luftfuktighet (under 30 %).
• I dörröppningar (övergång mellan rum), vid osymmetriskt sammanhängande golvytor och vid
rum med golvlängder/bredder över 15 m, ska golvet delas upp med expansionslister.
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UNDERGOLV
BerryAlloc Grand Avenue kan installeras på de flesta hårda undergolv (tryckfasthet CS på min.
300 kPa), t.ex. spån/gipsskivor, PVC och betong. Försäkra dig om att undergolvet inte
rör sig. Mjuka material som t.ex. heltäckningsmattor och dylika ska avlägsnas. Underlaget
ska vara plant (max. +/- 2 mm per 2 m), torrt och rengjort. Skarpa ojämnheter måste
slipas ned och eventuella hål spacklas. Om undergolvet inte uppfyller planhetskraven
kan det uppstå knarrljud i golvet.
Vid läggning måste undergolvet vara ordentligt torrt:
• För träbaserade material, max 50 % relativ fuktighet
• För betong- och lättbetonggolv, max 85 % relativ fuktighet eller 2,0 CM %
(1,8 CM % vid golvvärme)
• För gipsbaserade material, max 0,5 CM % (0,3 CM % vid golvvärme)
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Undergolv av betong/lättbetong eller keramiska plattor (oavsett om de har inbyggd fuktspärr eller
det är installerat linoleum/korkmatta uppå), plastmatta och generellt undergolv med golvvärme kräver fuktisolering. Använd en åldersbeständig PE-folie med en tjocklek på min. 0,20 mm, som läggs med minst 20 cm
överlappning i skarven, tejpas och viks upp längs väggarna. Plastfolien renskäres när golvet har lagts färdigt.
OBS! Det får inte användas extra underlagsmaterial.

VERKTYG
Såg, måttband och 4 mm avståndskilar.

GOLVVÄRME
Före BerryAlloc Grand Avenue installeras ska det läggas ut en PE-folie med tjockleken min. 0,20 mm,
som fungerar som fuktspärr. Alla värmeelement måste vara avslagna under installationen och temperaturen
i undergolvet måste ligga mellan 18 och 20 °C. Efter installationen kan temperaturen ökas gradvis, men
yttemperaturen får inte överstiga 27 °C.
Det får inte vara olika värmezoner i samma golvyta utan att dessa är uppdelade med en expansionslist.
Elektrisk golvvärme: Isoleringsplattorna som används skall ha en tryckfasthet (CS) på min.
300 kPa (30 ton/m2)
Vattenburen golvvärme: Vid installation med spårskivor, använd hårda tryckfördelande skivor.

Besök vänligen vår hemsida före installationen
https://www.berryalloc.com/se/sv/laminate/laminate-hpl/grand-avenue/support
för ytterligare information om golvvärme.

i www.berryalloc.com
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2. INSTALLATION
OBS!
Vi rekommenderar att se vår installationsvideo och att läsa/ladda ned
våra garantivillkor på vår hemsida:
https://www.berryalloc.com/se/sv/laminate/laminate-hpl/grand-avenue/support

KONTROLLERA alla golvbrädor för synliga defekter i optimala lysförhållanden, både före och under
installationen. Golvbrädor med skador får inte användas.

FÖRVARA golvpaketen (oöppnade) i rumstemperatur i minst 48 timmar eller tills de har uppnått
rumstemperatur (18-25°C) innan installationen påbörjas.. Kravet är att den relativa luftfuktigheten ska
ligga mellan 30-60%. Om inneklimatet är utanför nämnda gränser kan golvet krympa (eventuellt svälla),
något som kan leda till kupning och sprickor i golvet.
Mät rummet före installationen för att få en jämn fördelning. Genom att mäta kan du avgöra om den
första raden måste skäras på längden. Den första och sista raden får inte vara smalare än 5 cm.
På existerande trägolv ska golvet läggas tvärs över de gamla plankorna.

BÖRJA i det vänstra hörnet. Placera golvbrädan med aluminiumlisten vänd ut mot rummet
och mot höger. Lägg mot höger. Var noggrann med att ha 4 mm avstånd mellan
golvbrädans kortsida och väggen. Använd distanskilar (inkluderas i BerryAlloc Startkit)!
Långsidans avstånd till vägg kan justeras när 3 rader har lagts.

PLACERA nästa golvbräda i kortsidan på den första, som visat i illustrationen. Var noggrann
med att ha en perfekt kortsidokoppling mellan golvbrädorna. Fortsätt på samma sätt med hela
den första raden.

AVSLUTNING AV RADEN: Lägg den sista golvbrädan med baksidan upp (aluminiumlisterna vända
ut mot rummet). Kortsidan ska vara 4 mm från väggen. Markera var golvbrädan ska kapas.
Lägg golvbrädan med baksidan vänd uppåt (om det används sticksåg) på sågunderlaget och kapa
golvbrädan. Börja med aluminiumlisten. Såga förhållandevis rätvinklat. Vänd den kapade golvbrädan
och placera den i kortsidan på föregående golvbräda. Alternativt kan man använda en fintandad
handsåg eller en girsåg, men sågningen utföres då med golvbrädans dekorsida vänd uppåt.

BÖRJAN AV RAD 2: Golvbrädorna måste läggas med en förskjutning på min. 1/3 golvbräda
mellan kortsidoskarvarna. Om kapet från den föregående raden är för kort börjar du den andra
raden med en ny bräda, som kapats itu.

48 H.
30-60%
18-25°C
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PLACERA GOLVBRÄDAN (A) i en vinkel på c:a 20° och med långsidan in i aluminiumslisten
på golvbrädan i föregående rad.
Skjut golvbrädan mot tidigare lagd golvbräda (B). Vinkla ned golvbrädan (A) först när golvbrädans
kortsida är i kontakt med kortsidan (i position rakt ovanför låset) på golvbrädan (B).
Ett klickljud indikerar att kortsideskarven är låst.
Vi rekommenderar att låsa kortsideskarven genom att knacka med näven (eller använda en
slagkloss och gummiklubba), från det inre hörnet på kortsideskarven och vidare utåt.
Grand Avenue plank with AluLoc

Place the longside of the plank at
a 20° +/- angle in the aluminum lock
of the previous row

Click!

Position the board directly above
the previous short side lock

Fold down

OBS: Använd BerryAlloc slagkloss för att försiktigt slå ihop golvbrädorna tills det låser
på kortsidan.

Spacer 4 mm

När du har installerat tre hela rader skjuter du golvet in mot väggen till det riktiga läggavståndet,
4 mm. Använd distanskilar! Om väggen ar sned eller ojämn bör väggens form överföras till golvbrädorna.
Det görs genom at markera väggens form på golvbrädorna och ta upp den första raden. Såga till och
lägg tillbaka golvbrädorna genom att skjuta dem i vinkel under de redan lagda golvbrädorna.

SISTA RADEN ska vara mer än 5 cm bred. Mät bredden på raden som fattas. Kom ihåg att lämna
4 mm avstånd till väggen. Såga därefter av (på längden) den överflödiga biten försedd med aluminiumlist.
Använd vinkeljärnet vid installation av den sista golvbrädan.
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3. ÖVRIGA INSTALLATIONSDETALJER
T-PROFIL
Fäst basprofilen i undergolvet. Det ska vara minimum 4 mm luft mellan basprofilen
och golvet. Installera golvet och placera därefter T-profilen på plats. Golvet ska kunna
röra sig fritt. När aluminiumlister används ska SilentSystem underlaget skäras bort
i golvkanten för att ge plats till basprofilen.

COLOR MATCHED
COLOR MATCHED
43 mm

4 mm

4 mm
4 mm 4 mm
16 mm
4 mm
4 mm

SOCKELLISTER
Använd BerryAlloc Clips vid installation av våra anpassade sockellister.
Det gör det möjligt att enkelt lossa listerna. Clips placeras med ett mellanrum på 50 cm.
Tips när hörnen ska skäras till: Placera ett par clips på baksidan av listen som stöd när
du kapar, för att skapa en korrekt vinkel. Alternativt kan listerna limmas eller spikas.

ALUMINIUM
ALUMINIUM
31,5 mm

4 mm 4 mm

4 mm

22,5 mm

4 mm

CLIPS

RÖR/SKRUVAR
Borra hål i golvbrädorna där skruvar eller rör ska gå igenom golvet. Hålet ska vara 10-12 mm bredare än
objektet som går igenom golvet. Vid fasta installationer, såsom rör, skärs det av en bit i en vinkel på 45°.
Limma den utskurna biten på plats och använd en rörmanschett eller silikon runt röret (se nästa pkt.).

AVSLUTNING MED SILIKON
BerryAlloc FillerTwine placeras i skåran (bredd min. 4 mm) och täcks över med ett tunt skikt med elastisk
silikon. Användning av silikon reducerar rörligheten och bör endast användas i begränsade områden.

SPECIELLA FÖRHÅLLANDEN

BerryAlloc FillerTwine

RNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer.
d inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood

DEMONTERING AV GOLVET: Lyft upp golvbrädraden några cm och slå med handen
på den längsgående skarven. Raden lossnar och kan försiktigt dras ut.
Made in tas
Belgium
När raden har lossnats kan golvbrädorna
ifrån varandra genom att skjuta (inte lyfta)
dem i sidled på kortsidan.
OBS: För att undvika skador på låset ska alltid golvbrädorna vinklas uppåt
Made in Belgium
när de separeras.

sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer.
use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood

OOKING FOR MORE INFO?

GARANTI
WARRANTY

. ed.: BerryAlloc, Industrielaan 100, B-8930 Menen.
Home 80001115
ufactured by Beaulieu International Group under license of Välinge Innovation AB

CARE &
NTENANCE

CARE &
MAINTENANCE

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

CARE &
WARRANTY
https://dam.bintg.com/brochure/9aa59f2e-09ac-44d2-8321-e523ec730507
MAINTENANCE

https://dam.bintg.com/brochure/C2062968-f7a0-4927-8d20-9d010b953203
strielaan 100, B-8930 Menen.
Home 80001115
u International Group under license of Välinge Innovation AB

FLOOR
HEATING

FLOOR
HEATING

VATTENPÅVERKAN – INSTALLATION I FUKTBELASTADE OMGIVNINGAR
https://dam.bintg.com/brochure/b72bdd21-efb6-438b-b4c2-134c2224d26c

WARRANTY

0 Menen.
Home 80001115
p under license of Välinge Innovation AB

INFO?

wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer.
er safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood

Made in BelgiumGOLVVÄRME
https://dam.bintg.com/brochure/482885cf-03ad-44e1-b492-0df242a8beae
OR MORE INFO?

TALLATION

VISIT OUR WEBSITE

WWW.BERRYALLOC.COM

> 6 mm

3 mm silicone

Ø: X + 10-12 mm

