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INSTALLATIONSANVISNING

kabe-mattan.dk

Forudsætninger
Underlaget skal være jævnt (Hus AMA tabel 43.DC) og tørt, uden sprækker og tilstrækkeligt solidt. 
Den relative fugtighed (RF) i betongulvet må i henhold til AMA Hus 11 ikke overstige 85 % for Coral 
med vinylbagside. Måling af RF i underlaget skal udføres i henhold til AMA Hus 11 YSC.1. Vær især 
opmærksom på fugtforholdene ved gulv på jord. Temperaturen på underlaget, limen og gulvbelæg-
ningen skal under lægningen være mindst +18 °C, og den relative luftfugtighed i lokalet maks. 60 %. 
Underlag til pladematerialer forudsættes at have et fugtindhold på maks. 9,5 % (40 % RF ved +20 
°C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Til lægning på trapper anbe fales 
Coral FR.

Anbefalinger til lim
Husk, at Coral krymper lidt. Coral skal derfor limes fast, hvis installationen er over 2 x 3 m, eller hvis 
det er en væg til væg-installation. Coral Fr skal altid limes fast. Coral Classic, Brush Blend, Brush Pure, 
Welcome, Duo, Basic og Grip med vinylbagside limes fast med gulv- og væglim. Husk, at ved limning 
af T32 Marine skal der bruges en lim, som er i overensstemmelse med IMO-godkendelsen. Coral Grip 
med åben struktur limes med tokomponent-polyuretanlim. Limning med tape anbefales ikke; heller 
ikke dobbeltklæbende tape. Ønskes der nem fjernelse, anbefales limning med primer, der kan trækkes   
løs. Lim og limningsmetode anbefales i henhold til listen fra limleverandørernes forening og GBR, 
www.lim.se eller www.golvbranschen.se. Følg de respektive limleverandørers anbefalinger.

Partimatchning
Som med alle gulve skal man ikke blande forskellige produktionspartier/-batcher, fordi det vil give 
synlige forskelle. Det er især vigtigt, at forskellige partier ikke blandes på det samme område. Ved 
bestilling af materiale skal hvert sammenhængende gulvareal være fra samme parti. Partinummeret er 
tydeligt afmærket på bagsiden af rullen eller pladen og skal kontrolleres før påbegyndelse af installation.

Lægning
Alle ruller og skæringer af Coral skal opbevares på et plant underlag og akklimatisere sig i installations-
miljøet efter tilskæring i 8 timer. Forsøg at undgå samlinger i gangarealer. En pil angiver luvretningen 
på bagsiden af hvert produkt. Installér banerne med alle pile i samme retning. For alle Coral tekstilpro-
dukter (på nær Coral duo) med en Everfort vinylbagside, skæres 2,5 cm af kanten bort plus yderligere 
1 cm af tekstilet for at få en passende kant at føje sammen. Til sammenføjning af Coral duo (Everfort 
vinylbagside) fjernes 2,5 cm af kanten i alle sider og eventuelt yderligere materiale, som er nødven-
digt, for at få sammenhængende ribber mellem banerne. Retning for fremstilling af Coral duo er ikke 
gangretningen – sørg for, at ribberne er vinkelrette på gangretningen.

Måtten bør altid placeres på et fast og plant underlag.


