STENPLAST Informerar
DRY-TOP Metal spärrskiktslaminat stoppar emissioner, lukt, fukt, radon

Cementunderlag < 85 % RF

Maj 08
Läggningsanvisning –
emitterande cementunderlag
< 85 % RF

Läggningsanvisning för limmad DRY-TOP Metal spärrskiktslaminat
som spärr mot lukter / emissioner - på torra betonggolv utan tillskjutande fukt. Vid limning av DRYTOP Metal används valfritt bra golvlim. Ex. Cascoproff extra el. likvärdigt. Skarvning sker med DRYTOP Skarv acryl där spackling över DRY-TOP Metal ska ske för limning av golvmatta. DRY-TOP
Skarv alu används där löslagda golvmaterial ska användas. Läs först igenom akt. Produktblad.
Förarbete torra golv med emissionsskada eller lukter.
Riv ev. mattor. Slipa bort gammalt lim. Ersätt skadade delar av underlag och jämna ut ytan med ett
lämpligt spackel. Slipa och dammsug noga. Underlaget ska ha planhet och jämnhet lika färdigt golv.
Läggning DRY-TOP metal
DRY-TOP Metal limmas in som en tunn underlagsmatta. Använd lim Cascoproff extra el. likvärdigt.
Var noga med passning mot väggar och rör. Omlottskarva med DRY-TOP Skarv Acryl före spackling
eller montera DRY-TOP Skarv alu över skarven där plastgolv ska lösläggas. Var noga vid
längdskarvning av D-T Skarv alu. Gnid fast noga samtidigt som skyddspappret dras av så att luftblåsor
undviks. På mindre golvytor kan hela ytan skäras in och skarvas färdig. Vik upp en halva i taget och
lägg ut lim på golvet med limspackel 1:3. (På stora golvytor limmas och skarvas laminatet våd för våd).
Lägg ner och gnid fast noga ut mot fri kant så att luftblåsor undviks. Om ändå luftblåsa finns efter att
limmet härdat, skär upp dessa med raka snitt, limma och återlägg. Över snittet läggs DRY-TOP Skarv
alu som gnids fast noggrant. Gör lika över snitt till genomföringar.
Använd alltid i möjligaste mån löst lagda golv.
Löslagda plastgolv
Lägg direkt på DRY-TOP Metall spärrskiktslaminat.
Löslagt trä / laminatgolv
Komplettera med ett glidskikt / dämpskikt för trä eller laminatgolv.
Spackla för limmade golv eller löslagda plastgolv.
Prima före spackling med DRY-TOP laminatprimer.
Spackla med DRY-TOP Spackel. Använd raktandad spackel och piggrolla vid behov. Lägg ut ca 5 kg
av blandat spackel / m² för en tjocklek på ca 3 mm. Efter ca. 24 tim. i väl ventilerad uppvärmd lokal
med RF under 50 % och temperatur på golv > 15 °C är ytan normalt klar för golvläggning. Torktiden
kan vara upp till 3 dygn. Tänk på att kalla golv och fuktig inomhusluft förlänger härd / torktid. Mät
fukthalt om osäkerhet råder.
Vid behov av tjockare spackelskikt kan DRY-TOP spackel användas som primer för ett annat spackel.
Primera med DRY-TOP Laminatprimer. Rolla ytan med DRY-TOP Spackel. Låt härda. Primera och
spackla med önskat spackel. Följ spackelleverantörens anvisningar.
Limma
Vi rekommenderar användning av Casco DraLoss-primer före limning av ny golvbeläggning.
Anledningen är att golvbyte sedan kan ske utan att underkonstruktionen skadas.
Limma nya golven med lämpligt lim. Använd helst en häftlimningsmetod. Material och metod ska inte
utveckla nya problemämnen.
DRY-TOP Spackel och DRY-TOP Lim har utvecklats för miljösäker golvläggning. Produkterna kan inte
tillsammans med vanliga golvmaterial utveckla några miljöskadliga ämnen.
Anvisningen är generell. Rådgör alltid med oss före läggstart.

Jourtelefon för frågor om DRY-TOP – systemet 070 – 568 81 00
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