
UNI STYLE

Användningsområden 
Uni Style skyddar undergolv från skador från tunga, fallande 
föremål, i t.ex. ytor avsedda för tyngdlyftning på gym eller i trä-
ningslokaler. Även om konventionella golvytor inte själva skadas 
av fallande tyngder, överförs kraftiga stötar till underlaget vilket 
ofta resulterar i allvarliga skador på betongundergolvet. Med Uni 
Style undviks stötskador på undergolvet samtidigt som det ger en 
enastående ljuddämpning. Uni Style kan användas som underlag 
under alla Uni Style golvmaterial i vårt ordinarie produktutbud.
 

Underlag 
Det fasta underlaget (t.ex. asfalt, betong eller cementbeläggning)
på vilken Uni Style ska installeras måste vara torrt, avjämnat samt 
fritt från damm, främmande material (murbruksrester, olja m.m.) 
och sprickor för att säkerställa en säker utläggning av plattorna. 
Bästa förutsättningarna för utläggning av Uni Style-plattor är en 
bas gjord av asfalt, betong eller ett befintligt golv. Inga av dessa 
golv behöver vara rena, torra eller fria från sprickor och andra 
skador eller föroreningar. Mindre ojämnheter måste korrigeras med 
ett flytande utfyllnadsmaterial. Rengör underlagets yta fullständigt 
innan denna blandning appliceras och använd en primer (bindeme-
del) om nödvändigt för att säkerställa fast bindning. Om underla-
get är starkt absorberande rekommenderas att bestryka den med 
en lämplig tätningsprimer. Installation av Uni Style får endast ske 
på avjämnat underlag. I annat fall påverkar ojämnheterna säkerhe-
ten och plattornas sportegenskaper. Det är Inte möjligt att instal-
lera Uni Style på mjuka underlag. Plattorna behöver en solid bas 
för att ligga säkert på underlaget. På mjuka underlag blir plattorna 
rörliga och ligger inte stabilt och säkert. 

Prepareringsarbete 
Underlagets yta måste borstas grundligt. Den måste vara ren och 
fri från alla slags föroreningar innan installation påbörjas. Små 
ojämnheter måste jämnas ut med en flytande utfyllnadsblandning 
innan installation av plattorna påbörjas. Uni Style måste lagras 
torrt på platsen där de ska installeras i ca 1-2 dagar innan utlägg-
ning ut för att säkerställa korrekt acklimatisering till omgivningsför-
hållandena. På grund av eventuellt högt tryck på plattorna när de 
är staplade på pall bör de läggas ut fritt på underlaget dagen innan 
installation så att plattornas form hinner anpassas. Omgivnings-
temperaturen vid förvaring och installation bör vara mellan 15 °C 
och 25 °C, och bästa platsen för lagring är platsen där plattorna 
ska installeras. Om möjligt ska installationen ske under en dag så 
att förutsättningarna är desamma vid utläggningen av samtliga 
plattor. 

Installationsanvisning
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För linjemarkeringar på den installerade ytan (t.ex. banor eller 
linjer för lagidrotter) ska lämplig linjemarkeringsfärg användas och 
rekommendationerna i tillverkarens bruksanvisning beaktas.
Kontrollera förpackningen före installation för att se till att korrekt 
mått har levererats. Reklamation på grund av otillräckliga mått kan 
endast godtas om produkterna i fråga ännu inte har skurits eller 
installerats.  
 
 
 
 
 
 

Installation 
Efter rengöring av ytan och, om nödvändigt, utjämning underla-
get kan installationen påbörjas. För att underlätta installationen 
kan linjer ritas upp med krita alternativt utläggningen börjas vid 
en kant. Lägg ut Uni Style plattor i en linje längs kanten eller den 
markerade linjen, platta för platta och sida vid sida utan några mel-
lanrum. Om ytan som ska beläggas inte är rätvinklig kan plattor 
skäras till med skärmaskin eller elsåg till nödvändig form. Börja i 
sådant fall med utläggning i det oregelbundna området för att få 
en rak linje som nästa rad kan läggas intill. Se till att den installera-
de sektionen är korrekt inriktad innan du installerar nästa rad. Börja 
den andra raden av plattor med en halvplatta så att plattornas  
karvar formar ett T. Den tredje raden påbörjas med en hel platta, 
nästa rad med en halvplatta och så vidare enligt samma mönster. 
Foga samman plattorna med de levererade kontaktstiften (se figur 
1). Se till att både T-mönstret och sammanfogningen med kontakt-
stiften utförts korrekt för att säkerställa att plattorna ligger stabilt. 
Uni Style kan delas och skäras med skärmaskin eller elektrisk såg 
till valfri form. Beroende på det installerade områdets användning 
kan det vara nödvändigt att markera ytan med linjer. Mät och tejpa
nödvändiga linjer, applicera lämplig linjemarkeringsfärg med 
pensel eller målarroller och ta sedan bort tejpen för att låta färgen 
torka. Var försiktig och läs tillverkarens rekommendationer för den 
specifika produkten.



UNI STYLE

Ytbeläggning 
Beroende på det installerade områdets användning kan det vara 
ändamålsenligt att applicera ett beläggningsmaterial på den 
installerade ytan. I vissa fall är det nödvändigt med ytbeläggning. 
Om ytbeläggning krävs ska beläggningsmaterial appliceras med 
en målarroller jämnt över den torra och rena ytan. Beträd inte ytan 
innan beläggningen har härdat.
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Viktig information 
Beakta och följ tillverkarens bruksanvisningar vid applicering av lin-
jemarkeringsfärg. Plattorna får endast installeras på torra och rena 
underlag. Ytan kan användas direkt efter installation respektive 
när linjemarkeringsfärgen har härdat. Lös utläggning av plattorna 
på ett fast underlag i T-mönster och med sammanfogning av plat-
torna med de medföljande kontaktstiften är fullt tillräcklig, inget 
lim behövs. Därigenom är det möjligt att avlägsna och stapla eller 
lagra plattorna för att snabbt och enkelt installera dem på nytt vid 
behov. Beakta vid återutläggning att plattorna ligger i T-mönster
och att de är sammanfogade med kontaktstiften. Om den instal-
lerade ytan har linjemarkeringar rekommenderas det att plattorna 
staplas så att de kan läggas ut igen på rätt plats utan problem.
Om reklamation skulle vara aktuellt på grund av skador orsakade
av felaktigt levererade varor, defekta varor, otillräckliga mått eller 
andra eventuella fel ska en reklamation göras omedelbart och 
installationen avbrytas direkt. En reklamation gällande levererat 
material är endast möjlig vid obehandlat material och med angi-
velse av produktionspartiets referensnummer. Detta nummer är 
tryckt på en etikett på undersidan av plattan, se figur 2. 

Ansvarsfriskrivning 
Dessa rekommendationer för applicering och installation är 
baserade på vår långa erfarenhet och nuvarande teknisk praxis. 
Vår skadestånds- och ansvarsskyldighet i händelse av skador ska 
begränsas i den omfattning som anges i våra Allmänna affärsvill-
kor (”General Terms and Conditions of Business”), oberoende av 
ovanstående rekommendationer eller yttranden som gjorts eller 
råd från våra säljare eller teknisk personal.

Figur 1: Utläggning i T-mönster  
Rekommenderad installationsmetod

Figur 2: produktionspartiets referensnummer


