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Nyheter med fokus på golv i alla former
Enkelt att hitta rätt konstruktion för svåra ROT- jobb
Att det kan vara stökigt
att hitta rätt konstruktion vid ROT-projekt
där det finns många
olika underlag, är det
nog många som känner igen sig i. För att
det ska gå snabbt och
enkelt, har vi samlat de
vanligaste underlagen
och konstruktionerna i

Verktyg som hjälper dig att
mängda
Att leta reda på produkternas åtgång för
att sedan räkna ut vad som går åt på hela
projektet tar tid. Därför har vi tagit fram en

en smidig Quickguide. Den finns att både
läsa och beställa på hemsidan. Med hjälp
av den blir arbetet rätt föreskrivet, utfört
och lönsamt från början, utan dyra reklamationer.

I Quickguiden finns exempelvis
den här konstruktionen

I Casco Floor Expert Quickguide hittar
du följande information:
• Vanliga underlag och rekommenderade
konstruktioner
• Teknisk information om produkterna
• Åtgångstabeller

kalkylator som hjälper dig att hålla reda på
åtgången. Du väljer produkt och åtgång,
fyller i de projektspecifika uppgifterna och
klickar på Beräkna så är det klart. Det ska
vara enkelt att mängda, testa du med!

Smidig montering av LVT-plattor i offentlig miljö med iFloor

Tejplim för smidig montering
av textila plattor och mattor.
Gör det lika enkel att byta plattor som att
montera från början!
TapeFix är ett lim med post-it/tejpeffekt,
som gör det enkelt att byta matta när det
framöver behövs. Limmet rekommenderas
för montering av textila plattor och mattor
med PVC-baksida. Limmet appliceras på
underlaget och bildar en klibbig limfilm
vilket fixerar textilaplattan, men ger inte

en permanent limfog. Det gör det enkelt
att vid behov ta bort några enstaka
golvplattor och lägga dit nya, förutsatt att
limfilmen fortfarande är klibbig. Vid vanligt
slitage kan några byten ske utan att nytt lim
behöver appliceras.
I sommar kommer Casco
Floor Expert TapeFix
även i en mindre 3 liters
förpackning, som är
smidig och effektiv för de
mindre jobben.

Det är alltfler som väljer LVT-/PVC plattor
som ytmaterial i butiksmiljö, vilket är enkelt
att förstå eftersom materialet både är lätt
att underhålla och ger en riktigt snygg
finish. Att montera LVT-/PVC-plattor med
iFloor ger verkligen alla fördelar:
• Golvet kan belastas direkt, vilket
underlättar för de som bygger butik,
elektriker, snickare med flera
• Gör det enkelt att byta enstaka plattor
vid behov
• Appliceras stående och ger inget kladd
mellan plattorna
• Se lista på godkända plattor i
produktinformationen

GOLVKEDJAN AB • NORGEGATAN 2 • 164 32 KISTA • TEL 08 594 761 50 • WWW.GOLVKEDJAN.SE

