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ALLMÄN INFORMATION 

Leverantör Colorama AB 

Produkt Colorama Premium Laminatgolv  

Colorama artikelnummer 08882 Bergsek Grå 
08899 Bergsek Beige 
08905 Aveny Ek Multi 
08912 Aveny Ek Ljusgrå 

EAN-kod 7340125008882 Bergsek Grå 
7340125008899 Bergsek Beige 
7340125008905 Aveny Ek Multi 
7340125008912 Aveny Ek Ljusgrå 

 
USPAR 

Säljande text till butik  Laminatgolvsserien Colorama Premium består av extra långa, extra 
breda brädor. Klicktekniken 5G gör det lätt att lägga och 
kvalitetsklass 33 innebär att det klarar de tuffaste hemmiljöerna. 
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MÅTT 

Mått följer normen EN13329. 

Brädans mått Kommentar 

Tjocklek: 10 mm Tillåtet fogsprång 0,15 mm (nivåskillnad mellan två närliggande 
brädor) 

Längd: 1 845 mm  

Bredd: 244 mm Tolerans: Max o,2 mm 

 
FÖRPACKNINGSINNEHÅLL 

Antal brädor 4 st  

Antal kvadratmeter 1,8 m2 

 
TESTRESULTAT  

Egenskap Klassificering Standard 

Emission av Formaldehyd E1 EN 717-1 

Brandklassificering Cfl-s1 EN 13501 

Slitage grupp AC5 EN 13329 

Halkresistens DS EN 429 

Värmeledningsförmåga Värmemotstånd  
R= 0,0745 [(m² * K)/W] 

DIN EN 12667 

Fläckbeständighet 5,g. 1-2    4,g. 3 EN438-2 

Användningsklass 33 EN 13329 

Garantitid 30 år vid privat bruk, 5 år 
i offentlig miljö 

Tål offentlig miljö med normal 
gångbelastning, ex. butiker, restauranger 
och skolor. 

 
 
 

 
 

MATERIAL / KONSTRUKTION 

Konstruktion Laminatgolv Pro är CE märkt enligt EN 14041 
 

Slitskikt Tredimensionellt sammanfogat melamin resin 

Bärare Kärna av HDF 

Slitskiktets utseende Melamin resin impregnerade papper 

Klickfog 5G ® 

Tjocklek 10 mm 

Läggning 
 

Läggnings- och skötselanvisning medföljer vartannat paket golv.  
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ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL 

Innan man börjar lägga golvet  Golvet kan läggas inomhus på varje torr, ren, beständig och 
jämn yta. 

 

 De nyinköpta paketen ska läggas vågrätt i det rum där 
golvet ska monteras och stå ouppackade under minst 48 
timmar i rumstemperatur. 

 Rummet ska ha bra ventilation. 

 Brädpaketen öppnas successivt under läggningen. Man kan 
öppna två paket för att titta på brädorna och planera sitt 
önskade mönster. Man ska kontrollera brädorna mycket 
noggrant i bra ljus innan och medan man lägger dem. De 
eventuella skador som märks när golvet är lagt kan inte 
reklameras. 

 Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar 
golvläggningen! 

Generella råd  Vatten och sand är trägolvets största fiender. För att skydda 
golvet mot dess påverkan bör det finnas avtorkningsmattor 
vid entrén som kan uppta sand och smuts, och inomhus bör 
det vara mattor som upptar fukt. 

 

 Bord- och stolsben bör ha filttassar, för att skydda golvet 
mot repor i ytskiktet. På speciellt utsatta ställen, exempelvis 
under kontorsstolar på hjul, bör golvet skyddas med 
skyddsmattor. 

 Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för 
människor och trämaterial. Luftfuktigheten i rummet bör 
vara 30-60% RF vid ca.20°C. Om fuktigheten går under 30% 
uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. 
Överstiger luftfuktigheten 60% kan golvet svälla. 

Rengöring och rengöringsmetoder  Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till 
exempel dammsugning och torrmoppning. Vid avtorkning 
använd endast neutrala rengöringsmedel i vattnet (se 
anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och 
använd en urvriden mopp. För mycket vatten tas bort 
omedelbart. 
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