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MONTERINGSANVISNING
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VIKTIGT! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar.

FÖRBEREDELSER

MATERIALEGENSKAPER
Träkomposit är ett termiskt material som utvidgar sig och krymper i längdsled i takt 
med förändringar i temperatur och luftfuktighet. Eftersom träkomposit delvis består av 
naturliga fibrer kan vissa färgvariationer förekomma mellan brädorna. Uppkomst av statisk 
elektricitet är ett naturligt fenomen som kan uppkomma med produkter som innehåller 
plast. Förekomsten av statisk elektricitet vid utegolv av träkomposit är ovanligt men det kan 
förekomma. Torra och blåsiga miljöer kan förstärka uppkomsten av statisk elektricitet, även 
utegolvets ålder och övrig miljö kan påverka. gop Woodlon har en tendens att absorbera 
och behålla värme då utegolvet utsätts direkt eller indirekt för höga temperaturer. 

MATERIALÅTGÅNG 
Följer du våra monteringsanvisningar, med angivna mellanrum, kan du beräkna 
materialåtgång enligt nedanstående.

gop Woodlon Elegance/Deco: 7,0 lpm/kvm

gop Woodlon Grande: 4,7 lpm/kvm

VERKTYG
För att bearbeta gop Woodlon används samma verktyg som för vanligt trä. Verktyg som 
kan vara bra att ha till hands är bland annat:

• Skruvmaskin med bits (Torx)
• Tumstock
• Borrmaskin/skruvdragare
• Kap/gersåg, använd klinga avsedd för komposit eller trä
• Gummiklubba

FÖRBEREDELSER INNAN MONTERING
• Låt gop Woodlon ligga på ett plant och torrt underlag utan emballage   
 under minst 72 timmar innan montering för att låta materialet acklimatisera  
 sig till rådande klimat. Detta för att undvika olika längd på brädorna efter   
 temperaturanpassning. Vi rekommenderar ej installation under 5 °C. Kapa   
 brädorna under samma temperatur.

•  Montera regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag så att golvet får  
 möjlighet att ventileras underifrån.

•  Golvet får ej tätas mot mark eftersom tätning förhindrar nödvändigt luftflöde.

•  Kontrollera varje board noggrannt innan montering och lägg board med 
 eventuell skada eller fel åt sidan.

UNDERKONSTRUKTION

gop Woodlon ska alltid monteras på en underkonstruktion av träreglar. gop Woodlon ska ej 
användas som bärande element eller till regelkonstruktion. Fråga din bygghandlare om råd 
angående material och dimensioner.

Montera alltid regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag. Se till att golvet har möjlighet 
att ventileras underifrån och montera aldrig direkt mot mark eller betong, se rekommenderat 
avstånd från marknivå till brädornas undersida i tabellen nedan. Ge golvet en svag lutning 
från husväggen så att vatten lättare rinner av. Anpassa reglarnas avstånd efter om golvet ska 
användas i privat eller offentlig miljö.

REKOMMENDERAT AVSTÅND TILL MARKNIVÅ

Terrass/altan 200 mm

Balkong/platta på mark 50 mm*

*Kräver goda avrinningsmöjligheter för att undvika fuktansamlingar

REGELAVSTÅND

Privat miljö c/c 400 mm

Offentlig miljö c/c 300 mm

Trappor c/c 300 mm

PPRODUCED BY
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gop Woodlon monteras med anpassade clips och skruv som ger golvet möjlighet att 
röra sig naturligt efter temperaturens skiftningar. Clipsen ger ett konstant avstånd mellan 
brädorna på 5 mm.

Använd gop Woodlon Monteringsskruv vid de tillfällen du inte kan använda clips, t.ex. vid 
första eller sista brädan, montering av kjol och fris samt vid eventuell längdsgående skarv. 
Brädorna bör ej monteras med större överhäng än 15 mm utanför bärande regel. 

Vi rekommenderar att du börjar installationen från utsidan av golvet och jobbar dig in mot 
huset. Klyv eller kapjustera sista brädan vid behov. Eftersom gop Woodlon är ett termiskt 
material bör det inte monteras med längdskarvning av fler än två board. 

Varje board ska fästas på minst tre reglar, även vid konstruktion av trappor. Eventuella 
skarvar ska göras mitt över dubbla reglar för att få plats med monteringsskruv eller clips. 
Enklast sker det genom att ett extra regelstycke fästes i befintlig regel vid varje skarv. 

LÄNGDUTVIDGNING

Utetemperatur vid installation Utvidgning mm/m

5- 10 °C 1,8 mm/m

10-20 °C 1,6 mm/m

20-30 °C 1,2 mm/m

> 30 °C 0,8 mm/m

MONTERING

Ge golvet tillräckligt med utrymme att röra sig i längds- och sidled. Lämna 10-15 mm fritt 
till väggar och fasta föremål. För att undvika löpande längder kan golvet installeras enligt 
läggningsförslag på sidan 8-9.

Från standardstorlek tillåts följande tolerans: Längd/bredd +/- 2 mm, höjd +/- 1mm.

gop Woodlon utvidgar sig och krymper i längdsled i takt med förändringar i temperatur 
och luftfuktighet. Skapa utrymme för utvidgning enligt nedanstående tabell. Tabellen 
anger utvidning i mm/m från installationstemperatur.

Fixera första brädan med hjälp av gop Woodlon Clips, 
som skruvas fast i regeln med medföljande skruv. 
Fäst brädan med ett låsclips i mittersta regeln för 
att centrera brädans termiska rörelser och undvika 
eventuella förskjutningar.

Montera första brädan med gop Woodlon Kantclips. 
Kantclipset skruvas fast med medföljande skruv, 
använd ett kantclips per regel. Om Kantclips ej kan 
användas rekommenderas fästning med gop Woodlon 
Monteringsskruv. Skruva minst 35 mm från brädans 
kant. Avståndet mellan varje monteringsskruv bör inte 
uppmäta mer än 400 mm.

Skjut in nästa board så att clipset passar i 
monteringsspåret. Clipset ger ett konstant avstånd 
mellan brädorna, 5 mm. Följande board monteras på 
samma sätt.

Kantbräda
Kantbrädan monteras med kantclips som skruvas fast i regeln. 
Placera Kantbrädan rakt över det fastmonterade kantclipset 
och skjut fast brädan. Max överhäng 15 mm. Montera golvets 
nästföljande boards som vanligt med clips.
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Fixera första boarden med hjälp av gop Woodlon 
Clips, som skruvas fast i regeln med medföljande skruv. 
Fäst boarden med ett låsclips i mittersta regeln för 
att centrera boardens termiska rörelser och undvika 
eventuella förskjutningar.

Montera första boarden med gop Woodlon Kantclips. 
Kantclipset skruvas fast med medföljande skruv, 
använd ett kantclips per regel. Om Kantclips ej 
kan användas rekommenderas fästning med gop 
Woodlon Monteringsskruv. Avståndet mellan varje 
monteringsskruv bör inte uppmäta mer än 400 mm.

Skjut in nästa board så att clipset passar i 
monteringsspåret. Clipset ger ett konstant avstånd 
mellan boarden, 5 mm. Följande board monteras på 
samma sätt.

gop Woodlon Elegance Kantlist
Kantlisten monteras med kantclips som skruvas fast i regeln. 
Placera kantlisten rakt över det fastmonterade kantclipset 
och skjut fast boarden. Max överhäng 15 mm. Montera golvets 
nästföljande boards som vanligt med clips.

1

2

3

gop Woodlon Elegance Dekorlist
Dekorlisten täcker ytterboardens monteringsspår och kan 
monteras runt golvet. Förborra och skruva fast dekorlisten 
med försänkt rostfri träskruv, tänk på att inte skruva närmare 
än 25 mm från boardens kant för att undvika sprickbildning. 
Skruva eventuellt fast kjol runt golvet, se till att kjolen inte 
förhindrar god ventilation. m
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INFÄSTNING gop WOODLON ELEGANCE

KANTER OCH AVSLUT gop WOODLON ELEGANCE
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Montera yttre frisbrädor med Monteringsskruv.

Rensåga fastmonterade brädor i samtliga fack.Montera brädorna i golvets första fack, börja från  
golvets ytterkant och arbeta dig mot husväggen. 
Första brädan monteras med Kantclips alternativt 
skruvas fast med Woodlon Monteringsskruv, förborra 
med 3 mm borr. För dolda monteringsspår använd 
Kantbräda, montering med Kantclips. 

Följande board monteras med Clips, de ger ett 
konstant avstånd mellan brädorna, 5 mm. Brädorna 
monteras med övermått för att kunna rensågas enligt 
punkt 4.

1. 4.

5.

6.

7.

2.

3.

Fäst låsclips i mittersta regeln för att centrera 
brädans termiska rörelser och undvika eventuella 
förskjutningar.

Montera första brädan i golvets andra fack likt 
punkt 1 och 2, börja från golvets ytterkant och 
arbeta dig mot husväggen.

Använd Kantbräda eller Dekorlist för ett fint avslut 
på golvets ytterkant.

De mittersta friserna läggs på plats med clips mellan 
brädorna. Därefter skruvas boards fast i ytterkant 
med Monteringsskruv.

LÄGGNINGSFÖRSLAG
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Eftersom gop Woodlon är ett termiskt material rekommenderar vi att du använder dig av friser istället 
för att lägga brädor kortända mot kortända.
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Husvägg

gop WOODLON

GODA RÅD

Tänk på att gop Woodlon är tyngre än de flesta traditionella virken och bör lyftas och hanteras  
med försiktighet.

Vid risk för extrema fuktförhållanden, t.ex. avvikelser från höjd- och ventilationsanvisningar eller 
vid poolmiljöer, rekommenderas impregnering av kortändar med impregneringsolja, t.ex. kinesisk 
träolja.

Efter montage bör golvet rengöras för att få bort eventuellt damm från tillverkning. 

Vid isbildning går det att använda salt. (Tvätta alltid bort den vita hinnan som eventuellt kan upp-
stå från saltet, använd vatten och såpa med mjuk borste.).

SKÖTSELRÅD
Svamp och algbildning kan förekomma på alla utomhusytor inklusive altandäck, särskilt under 
perioder med låg sol och hög luftfuktighet. Tvätta terrassen vid behov.

Vid rengöring använd en mjuk borste eller mopp i första hand.

gop Woodlon tål tvätt med högtryck men var försiktig. Trycket får max vara 1500psi eller 100 bar, 
använd en bred stråle. Tvätta golvet i längdriktningen med minst 30cm avstånd. Använd aldrig 
roterande munstycke.

GARANTI/REKLAMATION
gop Woodlon har 25 års garantitid.

Garantin gäller vid konstaterat fabrikationsfel och endast om monteringen har gjorts enligt gops 
monteringsanvisningar och skötselanvisningarna har följts.

Reklamationsanmälan ska lämnas till gops återförsäljare, med bifogat ordernummer och bilder. 
Synliga transportskador ska anmälas till chauffören omedelbart. Dolda transportskador ska an-
mälas inom 7 dagar. Signera inte fraktsedeln innan det levererade godset är besiktigat.
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