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DRY-TOP Metal spärrlaminat stoppar emissioner, fukt, lukt, radon
April 08
Läggningsanvisning
Lös läggning av DRY-TOP Metal
Spärrlaminat
För alla underlag där det inte kan
bildas fritt vatten under laminatet.

Lösläggning av DRY -TOP Metal spärrlaminat.
Läggning i grundkonstruktion eller på golvyta / vägg
Material.

DRY -TOP Metal laminat
DRY -TOP Skarv butyl
DRY – TOP Primer

Rullar 75 m x 120 cm.
Rullar 40 m x 40 mm
Dunk 10 lit. / kg

( 90 kvm )

Förarbete
Läs först igenom respektive produktblad.
Temperaturen bör vara ca 10 °C. Tänk på ev. daggpunkt.
Rengör och jämna till underlaget så att inte materialet skadas vid inläggningen. Slipa bort vassa
uppstickande toppar. Var särskilt noga med kontroll och rengöring av de ytor kantförseglingen ska
göras mot. Dessa ska vara yttorra, rena från damm och feta föroreningar, samt ha en tillräcklig
egenhållfasthet. Kontrollera med en bit Skarvband butyl om Du är tveksam. Cementunderlag ska
stärkas genom behandling med DRY-TOP Primer som binder damm och förstärker ytan.
Inläggning / Skarvning
Skär in våderna som vid golvläggning. Där kantförsegling ska ske på vägg,- tänk på att lämna material
till uppvik.
Överlappsskarva våderna med DRY–TOP Skarvband butyl. Montera skarvbandet på den undre
våden. Gnid ihop skarven noga samtidigt som skyddspappret dras av. Kontrollera noga att skarvarna
blir täta. Är Du osäker på tätheten i någon bit fog, eller får någon skada på laminatet, klipper Du till en
lagom bit laminat och fäster över det tveksamma stället med D – T Skarvband butyl.
Kantförsegling med butylband
Kontrollera att ytan ligger rätt centrerad och att fästytan för butylbandet är väl rengjord.
Cementunderlag ska vara primerade med DRY-TOP Primer.
Vik upp en sida och gnid fast butylbandet mot golvhörnet på golv eller vägg beroende på var
kantförseglingen ska göras. Låt skyddspapperet sitta kvar. Var noga med att butylbanden möts
ordentligt i skarvar och hörn.
Vid kantförsegling mot vägg dras skyddspappret av på en vägg i taget. Laminatet förs in mot
golvvinkeln med ett ovasst tunt verktyg samtidigt som uppviket hålls ut från vägg. När materialet är väl
inne i golvvinkeln släpps uppviket mot förseglingsbandet och gnids fast noga. Vid låga temperaturer
kan skarvbandet värmas med en varmluftspistol om klistringen mellan våder eller mot underlag verkar
tveksam.
Är Du tveksam till tätheten i någon fog eller något hörn så gnid fast en bit butylband över den synliga
fogen.
För att ytterligare säkra kantförseglingen som utförs på vägg kan en list fästas utanpå förseglingen.
Infästning sker genom butylbandet och spik / skjutspik skall vara galvad.
Vid lösläggning av parkett eller laminatgolv ska separat glidskikt / dämpskikt användas mellan DRYTOP Metal Spärrlaminat och golvbeläggningen

Anvisningen är generell. Rådgör gärna med oss före läggstart.

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