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COLORAMA VINYLKLICK STRONG 
 

 

 

 

ALLMÄN INFORMATION 

Leverantör Colorama AB 

Produkt Vinylklick Strong 

Colorama artikelnummer 116301 Grå Antik Furuplank 

116315 Kalkad Ekplank 

116318 Grå Rustik Ekplank 

116320 Rökt Ekplank 

116323 Skandinavisk Ekplank 

116306 Traditionell Ekplank 

Golvabia artikelnummer 116301 Grå Antik Furuplank 

116315 Kalkad Ekplank 

116318 Grå Rustik Ekplank 

116320 Rökt Ekplank 

116323 Skandinavisk Ekplank 

116306 Traditionell Ekplank 

EAN-kod 7340125001487 Grå Antik Furuplank 

7340125001494 Kalkad Ekplank 

7340125004501 Grå Rustik Ekplank 

7340125004518 Rökt Ekplank 

7331041163236 Skandinavisk Ekplank 

7331041163069 Traditionell Ekplank 

 

USPAR 

Säljande text till butik  Colorama Vinylklick Strong är ett golv med en präglad yta av 
vinyl som gör att man får ett komfortabelt, tufft och snyggt golv, 
fortfarande enkelt att installera med 5G-klick och HDF kärna. 
Svensktillverkat golv från Småland. 
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MÅTT 

Mått följer normen EN 14354. 
De nedan nämnda värdena gäller när golvet lämnar fabriken; värdena givna i enlighet med produktens typ 

Brädans mått Kommentar 

Tjocklek: 8 mm Tillåtet fogsprång 0,15 mm (nivåskillnad mellan två närliggande 
brädor) 

Längd: 1 190 mm  

Bredd: 195 mm Tolerans: 0,1 mm 

 

FÖRPACKNINGSINNEHÅLL 

Antal brädor 10 st 

Antal kvadratmeter 2,32 m² 

Vikt paket 15 kg 

 

TESTRESULTAT  

Egenskap Klassificering Standard 

Emission av Formaldehyde E1 EN 717-1 

Brandklassificering Bfl-s1 EN 13501-1 

Slitage grupp T EN 660-2 

Slitskikt 0,30 mm EN 429 

Ljusäkthet >=6 ISO 105 B02 

Fläckbeständighet Very Good EN 423 

Kemikaliebeständighet Very Good EN 423 

Användningsklass 23-32 EN 685 

Garantitid 20 år vid privat bruk, 5 år i offentlig miljö 

 

 

MATERIAL / KONSTRUKTION 

Konstruktion Vinylklick Strong är CE märkt enligt EN 14041 
Alla ingående komponenter i Vinylklick Strong är tillverkade i EU och 
uppfyller kraven i REACH. 

Slitskikt 0,3 mm PVC med PUR behandling 

Bärare 6,7 mm HDF 

Baksida Balansskikt av Spantex 

Klickfog 5G ® 

Tjocklek 8 mm 

Läggning 
 

Läggnings- och skötselanvisning medföljer i paketet till varje golv. 
För den som inte har erfarenhet eller vill veta mer, rekommenderar 
vi den detaljerade läggningsanvisningen som finns på Golvabias 
hemsida eller klicka på länken här, detaljerad läggningsanvisning. 

Skötselanvisning På hemsidan finns även en skötselanvisning som är mer detaljerad 
än den som följer med golvet. 

https://owa.golvabia.se/ERPDocuments/Detaljerad%20l%C3%A4ggninganvisning.pdf
https://www.golvabia.se/media/6570/skotselrad_maxwear_e2_se.pdf
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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. 

 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. 
 
- Mjuka gummi- och plastföremål som gummihjul och 
möbeltassar av plast, kan ge bestående fläckar. Även 
färgämnen från tryck på plastpåsar, avföring från djur och 
andra starka färgämnen kan ge märken som ej går att få bort. 
Gångmattor med gummi- eller latexbaksida ska undvikas 
eftersom de kan ge missfärgningar i golvet. 

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. 

 


