
  - Lögn
1. Skoðun og tilhlýðileg kostgæfni 

Fyrir lögn og á meðan henni stendur skal ávallt fylgja þessum leiðbeiningum. Byrjið á að lesa þessar leiðbeiningar frá upphafi til enda. 
Fylgið leiðbeiningunum nákvæmlega svo ábyrgðin skerðist ekki. 

Framleiðsluferli Krono Xonic er nákvæmt á öllum stigum. Rækilegar gæðaprófanir eru gerðir á hálf- og fullunnum vörum. 
Þó er ekki hægt að útiloka skemmdir á einstökum borðum, t.d. í flutningum. Athugið ástand gólfborðanna áður en þau eru 
lögð. 

Þegar pakkarnir eru fluttir skal hafa í huga að þeir eru tiltölulega þungir. Hafið eftirfarandi í huga við flutninga til að forðast 
bakmeiðsl. 
- Hafið hryggjarsúluna stöðuga. Haldið bakinu beinu og spennið maga- og grindarbotnsvöðva. Notið fæturna til að lyfta. 
- Forðist snöggar hreyfingar eða hliðarsnúning: Ef það þarf að snúa hlut skal lyfta honum upp, taka hliðarskref og leggja
 hann svo niður. Fjarlægið hindranir og rýmið svæðið áður en hafist er handa. 

Undirbúningur: Áður en gólfefnið er lagt skal geyma pakkana við sömu loftslagsskilyrði og verða til staðar við lagningu þess 
og notkun [1]. Ekki geyma það í beinu sólarljósi við glugga. 
Þessi aðlögun skal fara fram við eftirfarandi skilyrði: 
- Ef lögunum er staflað skal snúa þeim 90° 
- Í minnst 48 klukkustundir 
- Leggið þau flöt, minnst 50 sm frá öllum veggjum og algjörlega lárétt. 
Gangið úr skugga um að ávallt sé farið varlega með borðin þegar unnið er með þau. Notið báðar hendur og ekki færa borðin 
til með fótunum, þar sem það gæti skemmt hliðarnar. 

Efni og verkfæri sem þarf: Notið upprunalega aukahluti fyrir þetta gólfefni. Nota skal eftirfarandi efni og verkfæri þegar 
gólfefnið er lagt: Blýantur, tommustokkur, vinkill, hallamál og fleygar (1 mm, 10 mm), klossi og hamar [2]. 
Auk þess er mælt með því að nota dúkahníf og handsög þegar þarf að skera eða saga. Nota skal fíntennt sagarblöð. Einnig er 
hægt að nota stingsög eða hjólsög með fíntenntum blöðum. Viðvörun! Sagaðar og brotnar brúnir kunna að vera oddhvassar 
og valda meiðslum ef ekki er farið varlega. Gólflistar í stíl, til að nota meðfram veggjunum, eru á meðal þeirra aukahluta sem 
fáanlegir eru. Gangið úr skugga um að flæði um gólfið sé ekki takmarkað og að engin væta sé samskeytum í votrýmum. 

Undirlag fyrir lögn og einangrun: Varan hentar fyrir votrými. Samkvæmt DIN 68800 eru votrými skilgreind þar sem langtíma- 
eða varanlegur raki í lofti er yfir 70%. Krono Xonic hentar ekki utandyra og á votum svæðum. Dæmigerðar staðir þar sem 
þessi vara er notuð eru stofur, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, borðstofur, forsalir, skrifstofur, verslanir, anddyri, læknasto-
fur, hótel og gangar. Huga þarf sérstaklega að allri annarri notkun og ábyrgðin nær ekki til slíkrar notkunar. 

Undirlagið fyrir gólfborðin þarf að vera þannig að hægt sé að leggja gólfborðin í samræmi við fyrirmæli framleiðanda (fylgi-
seðill með vöru). Hentug undirlagsefni eru m.a. steinefni (til dæmis steinhellur, flotgólf með hitalögn, steinsteypa og malbik). 
Athugið að samsetning undirlagsins verður að samræmist viðurkenndum verkfræðireglum um þilplötur í votrýmum. 

Undirlagið þarf að vera algjörlega lárétt, þurrt og hreint og þarf að geta borið þunga. Fagmenn þurfa að jafna allar ójöfnur 
á gólfinu sem eru umfram 2 mm á minnst 1 m (skv. DIN 18202) [3]. Til að ganga úr skugga um að undirlagið sé jafnt er best 
að nota réttskeið eða 250 sm hallamál samkvæmt núgildandi stöðlum. Ekki mega vera neinir stallar, þrep eða álíka ójöfnur. 
Fjarlægja þarf algjörlega óhreinindi frá framkvæmdum, svo sem pússningu, múrhúð o.s.frv. 

Til þess að skilrúm og gólfundirlag af öllum gerðum haldist einangrað og vatnsþétt er mælt með því að nota þéttiefni sem 
má mála yfir. Við vísum sérstaklega til ZDB-verklagsreglnanna (01/2010), „Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verar-
beitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fließen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ 
(„Athugasemdir um vatnsþéttifilmur í fljótandi formi til að nota á klæðningar og yfirborð flísa og þilja innan -og utanhúss), 
hvað undirlög varðar, einkum þéttingu við veggi og gólf í votum herbergjum. Gólfefnið er ekki ætlað til þess að bera vatn og 
vegna smellueiginleikans er það ekki varanlega vatnsþétt. Til þess að koma í veg fyrir að raki komist í undarlagið er hægt að 
líma pólýetýlen-filmu við samskeytin. 

Skoðið borðin í góðri birtu svo hægt sé að koma auga á galla [4]. Borð með sýnilegum göllum utan viðeigandi vikmarka, svo 
sem frávikum í hæð, gljáa, ummáli og lit, skal setja til hliðar svo hægt sé að fá þeim skipt út endurgjaldslaust. Þegar borð 
hafa verið notuð er ekki lengur hægt að leggja fram kvartanir um þau. 

Gólfefnið er lagt fljótandi og ekki má skrúfa það, negla eða líma eða festa það við undirlagið á einstökum stöðum, t.d. með 
hurðastoppurum eða þungum hlutum [5]. 

Framleiðandinn hefur prófað og samþykkt eftirfarandi lím, sé þörf á að líma: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Önnur límefni eru háð samþykki límframleiðandans fyrir fyrirhugaðri notkun. Samkvæmt ábyrgðinni er sá sem leggur gól-
fefnið skyldugur til þess að tryggja fagmannlega límingu. Á 5 mm vörum þarf að athuga fyrirfram hvort búið sé að fjarlægja 
hljóðeinangrun að fullu af neðri hliðinni. 

Ekki má leggja neitt undirlagsefni undir 5 mm vöruna, sem er með frauðhúð á bakhliðinni. Einnig er hægt er að leggja 
pólýetýlen-filmu undir 4 mm vöruna til að draga úr umgangshljóðum vegna óhreinna undirlaga. 
Vilji viðskiptavinur leggja undirlagsefni undir 4 mm vöruna má einungis nota vörur með þrýstiþol yfir 200 kPa og þykkt sem 
er meiri en 2 mm. 

Ávallt skal fjarlægja teppi, PVC-gólf og allt froðuefni [6] og slíkt er ekki heppilegt undirlag. Annars gæti gólfið dúað þegar 
gengið er á því og mikill þrýstingur myndast á jöðrunum, sem getur leitt til þess að sprungur myndast. Einnig þarf að fjarlæg-
ja teppi af hreinlætisástæðum. Mygla og bakteríur geta myndast á svæðum þar sem er raki. 

Hiti undir gólfi (með heitu vatni/rafmagni) er einungis mögulegur ef fagmenn sjá um uppsetningu og að því gefnu að hitunin 
virki sem skyldi. Gerð og uppsetning gólfhitunar þarf að vera í samræmi við nýjustu tækni og þjónustuð af sérhæfðu fyrirtæki 
í samræmi við viðeigandi hitunarviðmið. Hiti undir gólfi þarf að ná til herbergisins alls. Gólfhitun á afmörkuðum svæðum er 
ekki heimil. Hitinn á yfirborðinu sem liggur að bakhlið gólfefnisins má aldrei og hvergi fara yfir 27°C [7]. Ávallt skal forðast 
að hiti safnist upp undir einhverjum þöktum svæðum, t.d. teppum. Engar kvartanir varðandi notkun eða uppsetningu á hita 
undir gólfi eru teknar til greina. Einungis er hægt að leggja fram bótakröfur samkvæmt almennum ábyrgðarskilmálum. 
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Fyrir undirlag með og án hita undir gólfi þarf að gera nauðsynlegar rakamælingar áður 
en gólfið er lagt. Eftirfarandi hámarksgildi eiga við um raka: 
- Fyrir kalsíumsúlfatflot er hámarksraki 0,5% CM án hitunar undir gólfi og 0,3% CM 
 með hitun undir gólfi. 
- Fyrir sementsflot er hámarksraki 2,0% CM án hitunar undir gólfi og 1,8% CM 
 með hitun undir gólfi. 

Lögn 

Mælt er með því að flokka borðin áður en þau eru lögð til að ná fram því mynstri sem 
óskað er. Kynnið ykkur einnig mismunandi liti. 

Gangið úr skugga um að ekki sé spenna í gólfinu. Til að tryggja það er nauðsynlegt að 
hafa minnst 5-10 mm bil frá veggjum, súlum o.s.frv. [10]. Fyrir 8 metra lögn skal t.d. hafa 
minnst 5 mm bil og fyrir 20 metra, sem er hámarkið, skal hafa minnst 10 mm bil allt um 
kring. Ekki má setja snúrur eða aðra hluti í þessi bil. Ávallt skulu vera þenslubil á milli 
herbergja eða innan herbergja með flóknu fyrirkomulagi á gólfum. Þar sem t.d. stofa 
og svefnherbergi eru samliggjandi, þ.e. herbergi þar sem hitastig er oftast ólíkt þarf að 
koma fyrir þröskuldi svo ekki myndist spenna með tilheyrandi skaða. Samkvæmt nýjustu 
vísindum skal yfirfæra bil í undarlaginu sem eru nauðsynleg af tæknilegum ástæðum, 
t.d. á milli flotsvæða, yfir á gólfefnið. Gólfefnið gæti skemmst ef slík bil eru brúuð. 

Þar sem gluggar ná niður á gólf þarf að ganga úr skugga um að til staðar sé nægileg 
forsæla og loftræsting og að ekki sé spenna í lögninni. Þegar sólin skín inn getur hitasti-
gið hækkað til muna og valdið varanlegri afmyndun á gólfefninu. Haldið hitabreytin-
gum í lágmarki. Stærðarbreytingar vegna hitasveiflna mega hvergi skapa hindranir fyrir 
fljótandi gólfið. 

Ekki er heimilt að skorða gólfið á nokkurn hátt. Hitabreyting úr 15°C í 30°C veldur 
stærðarbreytingu upp á u.þ.b. 0,5 mm/m. Ef hitinn hækkar upp í 40°C er breytingin 
1,0 mm/m. Gólfefnið bregst við á svipaðan hátt þegar hitinn lækkar. Við hita undir 10°C 
eru stærðarbreytingarnar mjög óverulegar. Leyfilegt hitastig er frá -40°C til +45°C. 
Sé hitastigið hærra getur gólfið afmyndast varanlega. Ef hitinn fer undir frostmark 
minnkar sveigjanleiki vörunnar. 

Ráðleggingar: Leggið borðin langsum þannig að þau stefni í sömu átt og aðalljósgjafinn. 
Náttúrulegt litasvið næst með hárnákvæmri filmuprentun. Því skal alltaf nota blöndu 
úr nokkrum pökkum þegar gólfborðin eru lögð því þá er hægt að stjórna gólflitunum í 
rýminu. 

Fyrst skal mæla herbergið til að sjá hvort það þurfi að saga fyrstu röðina af gólfefninu 
til. Ef veggirnir eru ekki beinir þarf að saga fyrstu röðina af gólfefninu til svo hún passi. 
Ef síðasta röðin er innan við 19,2 sm að breidd þarf að deila þeirri breidd jafnt niður á 
fyrstu og síðustu röðina svo báðar séu sagaðar þannig að borðin séu jafnbreið. Ef bilið 
sem eftir er er innan við 10 sm þarf að deila þeirri breidd jafnt niður á fyrstu og síðustu 
röðina svo báðar séu sagaðar þannig að borðin séu jafnbreið. Tappi og nót á hliðum 
borðanna teljast ekki til þenslubils og þau þarf að fjarlægja. Athugið hvor hliðin á 
borðunum er með tappa og hvor er með nót. 

Byrjið að leggja borðin vinstra megin í herberginu. Leggið fyrsta borðið með tappann 
upp að veggnum og skorðið með fleygum þannig að bilið út að veggjunum sé rétt [9]. 
Smellið næsta borði við endann (stuttu hliðina) þannig að tappinn gangi í nótarrauf 
fyrsta borðsins með því að leggja það á samsvarandi hlið á fyrsta borðinu [10] og þrýsta 
því svo á sinn stað með því að nota klossa og hamar [12a]. 
Gætið þess að endar borða séu samsíða og langhliðarnar séu í flútti og myndi beina línu 
en séu ekki skakkar. Þetta er nauðsynlegt til að önnur röðin geti lagst þétt og án glufu 
upp að langhliðinni á þeirri fyrstu. Bætið síðan fleiri borðum við þar til búið er að leggja 
upp að enda fyrstu raðar. 

Snúið síðasta borðinu í fyrstu röðinni 180° til þess að sníða það svo það passi [13]. Leggið 
það við hliðina á röðinni sem fyrir er þannig að skreytta hliðin snúi upp (nótarhlið við 
nótarhlið) og að veggnum. Frá enda borðsins og að veggnum á að vera 5-10 mm bil. 
Merkið lengdina á borðið og sagið endann af. Ef notuð er rafknúin sting- eða hjólsög á 
skreytta hliðin að snúa niður meðan sagað er til að koma í veg fyrir að flísist úr brúninni. 
Annars er efri hlið borðsins látin snúa upp á meðan sagað er. Byrjað er að leggja hverja 
nýja röð með afganginum (minnst 40 sm) af því borði sem síðast var sagað af [15]. 

Aðra röð skal byrja með annaðhvort hálfu borði eða afgangsstykkinu úr fyrstu röðinni. 
Gætið þess að borðið sé hvorki styttra en 40 sm né lengra en 90 sm. Skörun samskeyta 
sem liggja þversum þarf að vera minnst 40 sm á milli raða (takið eftir mynstrinu á sams-
keytum með steinaskrauti). Raðið borðunum í annarri röð þannig að þau liggi samsíða 
á langveginn við borðin í fyrstu röðinni. Lyftið gólfborðinu á langveginn sem snýr út í 
herbergið (raufarmegin) um u.þ.b. 30-40 sm (hér um bil 20° horn). Tappinn á borðinu í 
annarri röðinni rennur inn í raufina í fyrstu röðinni þar sem henni er lyft. Látið borðið 
síga varlega þar til það hvílir á undirlaginu. Til að leggja annað borðið í annarri röðinni 
skal aftur byrja á að leggja borð á langveginn í nótarrauf fyrstu raðarinnar (við u.þ.b. 
20° horn). Þrýstið nú þessu borði á ská að fyrsta borðinu í annarri röð þar til tappinn á 
endanum og raufin í öðru borðinu liggja þétt hvort upp við annað. Látið nú borðið síga 
þar til endarnir liggja saman. Setjið því næst klossann samsíða stuttu hliðinni beint yfir 
endanum og hamrið svo allt festist á sínum stað [11, 12a]. 

Endurtakið þetta meðfram allri annarri röðinni (smellufestingarferlið) þar til fyrsta og 
önnur röðin liggja saman án nokkurs bils eða hæðarmismunar. Þegar fyrsta og önnur 
röð eru festar skal tryggja að öll borðin séu lögð þannig að enginn hæðarmismunur 
sé á langhliðunum. Næstu raðir eru svo lagðar eins og önnur röð, að teknu tilliti til 
viðunandi skörunar samskeyta sem liggja þversum. Í síðustu röðinni þarf aftur að ganga 
úr skugga um að allt passi án þess að nokkur spenna myndist (með minnst 5-10 mm bili 
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að veggnum). 

Göt fyrir hitaveiturör skal saga þannig að þau séu 10 - 20 mm stærri en ummál rörsins 
[19]. Sagið út „skorna stykkið“, límið það, setjið það á sinn stað og festið það með klossa 
þar til PVC-límið er þornað [21]. Felið svo tilsagaða efnið með rörakrönsum. 

Styttið dyrakarma úr viði svo borð komist undir þá, þ.m.t. 2-3 mm bil [22, 23]. 

Þegar gólfefnið hefur verið lagt skal fjarlægja fleygana. Loks eru festingar fyrir lista 
festar við vegginn og listunum komið fyrir [26a]. 

Umhirða og notkun 

Svæði fyrir framan opinn eld skal vernda fyrir hita og svífandi neistum og ögnum. Um 
leið og gólfefnið hefur verið lagt skal setja filttappa undir öll húsgögn. Undir hús-
gögnum skulu vera létt, ljós hjól sem mega ekki rása (EN 12529 Gerð W) [30]. 
Ef þess þarf skal einnig setja hlífðarmottu á viðkomandi svæði. 

Ef sterkt sólarljós skín lengi í senn á gólfið kann það að afmyndast. Til að koma í veg fyrir 
það skal draga fyrir gluggana eða gera eitthvað sem gerir sama gagn [32]. Auk þess skal 
forðast sterka hitageislun frá hitagjöfum. Ef hitabreytingar verða í herberginu í langan 
tíma í senn gæti stærð gólffjalanna breyst eða bungur myndast á tilteknum stöðum. 
Kvartanir sem rekja má til óleyfilegs hita eru ekki teknar til greina.

Gætið þess þegar hitun undir gólfi er notuð að hiti safnist ekki upp undir svæðum sem 
eru hulin (t.d. með teppi eða húsgagni). Hitinn má ekki fara yfir 27° C undir gólfefninu. 
Blómapotta, vasa og annað slíkt skal setja á undirskál þar sem safnast saman vatn sem 
annars hefði getað valdið myglu eða upplitun. 

Viðvörun! Á innkomusvæðum skal nota mottu af hæfilegri stærð til að fanga óhreinindi 
svo að steinvölur og annað sem festist við skósóla berist ekki lengra inn í herbergið og 
skemmi gólfefnið. 

Glerbrot og annað sem skemmir yfirborð gólfsins skal fjarlægja undir eins. Vökva sem 
hellist niður skal þurrka upp sem fyrst. 

Bíldekk og gúmmímottur geta valdið litabreytingum á yfirborði sem er ljóst eða meðall-
jóst. Ef blettavaldandi efni eru notuð (t.d. hárlitur á hárgreiðslustofum) skal byrja á að 
prófa efnið á sýnishorni af gólfefninu. Upplitun sem ekki er hægt að fjarlægja kann að 
eiga sér stað. 

Þrif 

Fjarlægið laus óhreinindi með því að sópa gólfið eða nota ryksugu sem hentar fyrir hörð 
gólf. 

Notið aðeins sérhönnuð gólfhreinsiefni í Add 2 línunni af aukahlutum fyrir þrif við lok 
framkvæmda, grunnþrif og viðhaldsþrif. 

Þrif við lok framkvæmda og grunnþrif: 
Fjarlægið gróf óhreinindi með því að sópa eða ryksuga. Til að þrífa svæði sem eru mjög 
skítug skal þynna sérhannaða gólfhreinsiefnið í hlutfallinu 1:10 (1 lítri af gólfhreinsiefni 
á móti 10 lítrum af vatni) og þar sem minni óhreinindi eru skal draga úr styrkleikanum 
í samræmi við það. Dreifið hreinsiefnalausninni yfir gólfefnið og þrífið svo yfirborðið 
eftir að hafa beðið í smástund og leyft efninu að virka. Fjarlægið lausu óhreinindin með 
moppu. Á stærri svæðum skal nota úðara fyrir harðgólf. Skolið með hreinu vatni til að 
fjarlægja efnið. 

Reglubundin þrif: 
Þynnið sérhannaða hreinsiefnið í hlutfallinu 1:200 (50 ml af hreinsiefni á móti 10 lítrum 
af vatni) og strjúkið yfir gólfið með þessari lausn. 
Athugið: Ekki bleyta viðkvæmt yfirborð (t.d. úr viði eða málmi) með óhreinindum sem 
losað hefur verið um. 

Hreinsiefnanotkun: 
Um 2 lítrar á hverja 100 m2 (þrif við lok framkvæmda) 
Um 0,1 lítri á hverja 100 m2 (viðhaldsþrif) 

Almennar athugasemdir:
Ávallt skal þrífa yfirborð með mynstri í sömu átt og mynstrið liggur. Fótspor og óhreinin-
di má strjúka burt með rökum klút sem búið er að vinda. Gætið þess einnig að fara eftir 
leiðbeiningunum á merkimiða vörunnar. 

Bón og hreinsiefni með viðbótarefnum á borð við vax og olíu henta ekki fyrir yfirborð 
gólfefnisins. Ekki pússa gólfefnið. 
Ekki nota gufuhreinsitæki, vírhnoðra eða grófa nælonklúta, húsgagnabón, ræstiduft 
eða ræstivökva, bleikingarefni eða önnur sterk hreinsiefni. 
Ef þessum leiðbeiningum er fylgt má viðhalda verðmæti og glæstu útliti gólfefnisins og 
halda því í fullri ábyrgð. 
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Gólfborðum lyft eða þau fjarlægð 
Hægt er að skipta út eða fjarlægja borð sem hafa verið lögð sem fljótandi gólfefni í 
íbúðar- eða atvinnuhúsnæði án þess að valda skaða. Byrjað er á því á að losa um heila 
röð á langveginn með því að beygja hana [33] og losa þannig um festingarbúnaðinn. Því 
næst eru borðin losuð á sama hátt frá festingunni við samliggjandi endann með því að 
beygja þau [34]. Farið mjög varlega við þetta til að skemma ekki festingarnar. 

Förgun 
Hafið samband við viðkomandi sorphirðu svo hægt sé að endurvinna efnið eftir að því 
hefur verið fargað. Evrópskur úrgangskóði er t.d. 17 02 03. 

Upplýsingar um ábyrgðina 
Fyrsta notanda er tryggt að varan sé án framleiðslugalla við eðlilegar aðstæður þegar 
fyrsti viðskiptavinurinn kaupir hana. Ábyrgðin tekur til óeðlilegra breytinga á vörunni 
þegar farið hefur verið eftir leiðbeiningum um uppsetningu. Samkvæmt ábyrgðinni er 
gölluðum gólfborðum skipt út fyrir gólfborð af svipuðum gæðum reynist kvörtunin vera 
réttmæt. Ábyrgðin tekur ekki til neins konar fjárhagslegra bóta, né til greiðslu á kost-
naði við að fjarlægja gallað gólfefni og koma nýju fyrir. Ábyrgðin tekur ekki til eðlilegrar 
tæringar og slits, skaða og breytinga vegna þess að ekki var farið eftir leiðbeiningum um 
uppsetningu, röngum ræstingaraðferðum eða hreinsiefni, óviðeigandi notkun á gólfinu, 
skaða af völdum þungra hluta og óviðeigandi hreyfingar á þeim, skaða af völdum 
óhreininda, sands eða flísa eða skaða af völdum rispa. 

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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