LÄGGINSTRUKTION
BERGO MULTISPORT och tennis
!

Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Sportgolv.

!

Vid installationen behövs: Gummi- eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita, handskar

Förarbete / Underlag
Som underlag rekommenderas i första hand betong eller asfalt.
Med rätt utfört underarbete kan även en stenmjölsbeläggning
användas om den är tillräckligt jämn och hård.
Se nedan beskrivning.
Stolpar (för t ex basketkorg, mål eller dyl.)
Gjutning av fundament bör göras i samband med
markarbetet och innan banan är monterad.

Måste avjämnas!

Notera! Ju bättre underlaget är desto bättre blir slutresultatet.
Asfalt/betong
Kontrollera att ytan är jämn och inte har större hål eller gropar
som kan skapa vattenpölar vid regn eller bidrar till att Bergogolvet
får dålig kontakt med underlaget. Se bild.
Avjämna och laga underlaget med lämplig metod.
Exempel på lagning / avjämning

Stenmjölsbeläggning
BERGOPLATTOR

Geotextil typ Tencate Geolon PP 15
3 cm Stenmjöl 0-4 mm vibratorpackad
10 - 15 cm Makadam 0 - 32 mm

15 cm Makadam 32-63 mm

Dräneringsrör Ø160 mm
5m

5m

Avrinning
Vid förekommande fall kontrollera att avrinning för vatten fungerar. Det är önskvärt med ca 0,5%
lutning, men inget krav. Brunnar för dagvatten bör placeras utanför banans spelyta.
I de fall där nedsänkta dagvattenbrunnar är placerade under spelytan bör nivån jämnas ut med
dränerande konstruktion, tex extra Bergoplattor. Annars finns risk att plattor lossnar/går sönder.
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Förberedelser
Rengör ytan - städa och borsta rent.
Det omonterade golvet bör anpassas till omgivningens
temperatur under ca 24 h innan man lägger det.
Vi rekommenderar att installationen utförs vid temperaturer
över 10°C. Vid lägre temperaturer blir golvet sprödare och
man måste hantera det med varsamhet.
Placera pallar med omonterat golv utanför banan för att
undvika onödig flytt.

Titta noga igenom din
kundspecifika ritning!

Installation
1.

Mät ut centrumlinjen på både lång- och kortsida för att få fram
banans mittlinje (bild A och B). Markera med krita eller smätt-snöre.

A

2.

B

Lägg ut minst 3-4 rader med plattor eller en rad med förmonterade ark samt de
expansionslister som anvisas på er specifika ritning så att ni når mittlinjen på
både lång och kortsida (bild C).

C

Mittpunkt
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Installation forts.
3.

När ni lagt ut plattor eller förmonterade ark, så att de bildar ett ”L”, justerar ni in mitten
genom att skjuta plattorna till exakt rätt position (bild D-H).

D

Bild D

Lämna yttersta raden för
senare sågning!

E

Förmonterade ark/plattor

Bild E

4.

Vid installation inne i sarg, lämna yttersta plattraden för senare sågning och var noga med
att avstånd från sarg till de installerade plattorna är lika stort. Observera att avståndet mellan
plattor och sarg för kortsida och långsida inte behöver vara samma (bild G och H).

F

G

H

Sid 3

Installation forts.
5.

När ”L-formationen”är fixerad, fortsätt att lägga resten av plattorna /arken. Var noga med
att installera alla rader med expansionslister som är inritade på er kundspecifika ritning
(bild I-J). Finns ingen kundspecifik ritning, se våra rekommendationer under avsnittet
Expansionslister.

Exempel på kundspecifik ritning

Expansionslister

Expansionslister

I

6.

J

Öglorna ska alltid läggas åt samma håll, även när ni installerar ark.
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Installation forts.
7.

Fixera plattorna med tapparna över öglorna och slå ihop dem med distinkta slag med en
gummi/plasthammare (bild K).

K

8.

Fortsätt lägga plattor enligt er specifika ritning för banan. Vid installation inne i sarg, lämna
yttersta plattraden för senare sågning (bild G-H).

Sågning
Vid sågning, använd gärna en elektrisk sticksåg. Bandsåg eller bänksåg fungerar också.
När alla plattor och expansionslister är lagda enligt ritningen, är det dags för sågning av plattor
mot sarg och fasta föremål (bild L-N).
Kom ihåg att lämna distans för golvets expansion mot alla fasta
föremål (sarg, stolpar, väggar etc) på ca 20-50 mm.
Vid läggning i låg temperatur bör avståndet vara ca 50 mm, vid
hög temperatur 20 mm. Tänk även på att lämna utrymme vid
fasta föremål så att golvet kan ”dra ihop sig” när det blir kallt och
inte hakar i fasta föremål.

L

Plattorna läggs med fördel under sargen där det är möjligt, om golvet
kan glida fritt vid expansion. Tänk på att stora tunga målburar etc
som ställs direkt på golvet kan hindra naturliga rörelser i golvet.
Ev. efterjustering / kapning kan behövas.

M

N
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Misstag vid installation
Ibland händer det att man lägger fel, använd då våra demonteringsverktyg för enkel upptagning och justering. Se under flytt och upptagning av golv.

Expansionslister
Syftet med Expansionslister är att ta upp rörelser i golvet som bildas vid varierande temperatur, samt att ta upp spänningar som bildas vid ojämnheter i underlaget. Möjligheten finns även att skapa linjer och markeringar i golvet med
listerna. Det är viktigt att lägga alla rader med expansionslister enligt
kundspecifik ritning.
Lång expansionslist 30 cm
– för sporter med mindre påfrestningar som tex basket, handboll, volleyboll etc
Kort expansionslist 15 cm
– kraftig konstruktion för extra lång livslängd och hög belastning.
Nödvändig vid exempelvis Inline hockey och vid högt slitage.

Kryssexpansion

Kryssexpansion
Där två rader med expansionslister möts, ska en Kryssexpansion användas.
Vid banor med mittlinje kan ett kryss i avvikande färg användas för att markera
mittpunkt.
Vid läggning av golv utan specifik ritning rekommenderar vi följande:
•

Om golvet avslutas mot ett fasta föremål som sarg, vägg, stolpar etc, rekommenderar vi 9-16 plattor
mellan raderna av expansionslister.
• Vid installation på öppna ytor, utan fasta föremål kan avståndet mellan expansionsraderna ökas till 12-18
plattor.

Kant- och Hörnlister
Kant och hörnlister ger ett snyggt avslut och används vid läggning på fria ytor (utan sarg/väggar), eller vid
sarg-öppningar.
Bergo Fästöglor används då kantlister skall appliceras på de två sidor där öglor saknas på plattan.
Kantlister kan ej appliceras på sågade plattor.

Linjer
Man kan med fördel använda expansionslister till att markera
raka linjer i banan, t ex sid- och mittlinje. Övriga linjer måste
målas.
Vid linjemålning krävs en färg som fäster på polypropen, därför
rekommenderar vi i första hand Maraprop PP. Rengör ytan där
den ska målas och efter noggrann maskering målas linjerna
med roller, som ger en tunnare och jämnare yta än vid målning
med pensel.
Roller med kort borst och som inte drar till sig för mycket färg
är att föredra och den måste vara anpassad för lösningsmedelsbaserad färg.
Minimum 2 målningar krävs och låt torka ordentligt innan
användning. Anlita gärna en professionell linjemålare.
Mer info här: www.marabu.se / www.marabuwerke.de

Exempel på Multisportbanor med både
expansionslister och målade linjer.
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Tillbehör
Expansionslist
150 x 75 mm

Expansionslist
300 x 75 mm

Kant- och hörnlist
300x55 / 55x55 mm

Expansionskryss
75 x 75 mm

Fästöglor
monterade på platta.

Demonteringsverktyg
Art. No. 18RT

Plattupptagare
Art. No. 8RT

Geotextile markduk
2,5 x 20 m = 50 m2/rulle,
Art.nr BK2000

Flytt, upptagning och förvaring

Ta inte upp eller installera Bergogolvet vid temperaturer under 10°C. Vid lägre temperaturer blir golvet
sprödare och man måste hantera det med
varsamhet. Notera att golvet kan användas och
ligga ute året runt. Snö eller is skadar inte ett
Bergogolv!

Expansionsavslut
75 x 55 mm

Kant- och hörnlist

Re-bounce foam 5 mm
1,5 x 30 m = 45 m2/rulle.
Art.Nr BK3000

Multifix
Rengöring för Bergogolv

Rengöring/Underhåll
Utomhus:
Golvet kan med fördel rengöras med högtryckstvätt. Vid
grov nedsmutsning använd munstycke för trallrengörning. En lövblås avlägsnar snabbt och enkelt löv, frön
och skräp.

Utbyte av enskilda plattor:

Inomhus:

Vid extremt tuff behandling/slitage, t ex hårt slag
med klubba, kan golvet skadas och hål uppstå. Det
går då enkelt och smidigt byta ut en platta med vår
smidiga Singel plattupptagare på under en minut.

Dammsugning och våtmopp med grönsåpa fungerar
bra. Skurmaskin kan också användas med rengöringsmedel för plastgolv.
Vid större rengöring kan golvet tas upp, se sid 10.

Rengöringsmedel:
Vi rekommenderar vårt rengöringsmedel Bergo Multifix.
Medlet tar även bort handbollsklister. Svarta hjul- och
skomärken tas enkelt bort med förtunning eller liknande. I vissa fall går det även bra att använda rengöringsmedel för trall- eller plastgolv.

Statisk elektricitet:
I torra innemiljöer är det inte ovanligt att statiskt
elektricitet uppstår och det är helt naturligt. Dock kan
detta vara en indikation på att lokalen har för låg luftfuktighet och bör höjas för att uppnå rätt luftfuktighet.
(Urladdningarna kan upplevas obehagliga, men är dock
helt ofarligt för kroppen, även för de som har pacemaker).
Utemiljöer kan i mycket ovanliga fall bli statiska under
extremt torra perioder. Då rekommenderar vi att höja
fuktigheten på banan, tex genom att vattna banan
ibland.
För inomhus och utomhus kan detta också enkelt avhjälpas genom att behandla Bergogolvet med antistatmedel
eller tvätta golvet med sköljmedel/balsam.
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Lägginstruktion
BERGO tennis
Läs igenom hela instruktionen innan du installerar din
Bergo Tennisbana.

1. Märk ut spelplanens yttermått (A) (1060 x 2390 cm) och mittlinje (B) (1188,5 cm från baslinjens
kant)
på underlaget.

2. Börja läggningen utanför vänster hörn med 4 st förmonterade ark i längdriktningen (D) och 1 ark i
banans bredd (C). Fortsätt med enkelplattor och expansionslister enligt ritningen. Genomför
installationen diagonalt (se vita pilar).
OBS! Vänd Bergoplattorna så att fästöglorna överensstämmer med bilden (D).

3. Lägg vita expansionslister som sid- och baslinje (och även senare som serv- och inre sidlinje).
Mittmärket som delar av baslinjerna på mitten läggs enligt principbild (E).

Där två rader med expansionslister korsar varandra används kryssbiten enligt principbild (F)
(gäller för hela banan).
Linjernas förlängning utanför själva spelplanen läggs i samma färg som banans övriga färg.

4. Lägg innerplanen. Börja vid vänster hörn (G). OBS! Utelämna plats för varje nätstolpe.
För utbyte av enskilda plattor rekommenderas upptagningsverktyget, art.nr 8RT.
För upptagning eller flytt av större ytor, rekommenderas demonteringsverktyget, art.nr 18RT.

OBS! Lämna tillräckligt med
utrymme för nätstolpar och
andra fasta föremål.

Bergo Tennisbana!
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Denna skiss avser när man använder expansionslister som linjemarkering.

21 tiles

Börja installera här oavsett
om du använder förmonterade ark eller lösa plattor.
Alltid med öglorna vända åt
samma håll.

18 tiles

D

C

E

A

13 tiles

4 tiles

13 tiles

13 tiles

21 tiles

G

Total: 120 tiles + 5 rows of expansionstrips + 2 edgestrips = 36,68 m

B

42 tiles + 3 rows of expansionstrips = 12,86 m (standard = 12,8 m)

21 tiles

18 tiles

F

Total Tennis: 78 tiles+ 5 rows of expansionstrips= 23,87 m (standard = 23,77 m)

21 tiles

Storlek 36,68 x 18,58 m

4 tiles 13 tiles

26 tiles + 3 rows of expansionstrips = 8,07 m (standard = 8,23 m)
34 tiles + 5 rows of expanstrips = 10,6 m (standard = 10,97 m)
Total: 60 tiles + 5 rows of expansionstrips + 2 edgestrips = 18,58 m
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LÄGGINSTRUKTION
BERGO MULTISPORT och tennis
Flytt, upptagning och förvaring av Bergo-golv forts.
Bergo Demonteringsverktyg Proffs (art.nr 18RT) är utvecklat för snabb och enkel upptagning t ex vid
mässor, temporära matcher och andra mobila applikationer.
Verktyget kan även användas för att ta upp golvet vid större rengöring. Ta då upp golvet i stora
sektioner och lägg dessa systematiskt i högar så det blir enkelt att lägga tillbaka det i omvänd ordning.
Märk/numrera gärna pallarna för enklare installation.
Om golvet ska transporteras vidare bör sektionerna läggas i lämplig storlek på pall, t ex 4x3 plattor
per ark. Vid leverans från fabrik är arken 4x3 plattor och passar medföljande pallar.
Dela golvet endast mellan två plattor, ej mellan platta/expansion.
Om en platta skulle gå sönder och behövas bytas ut, använd då vårt Demonteringsverktyg Singel
(art.nr 8RT), för enkel upptagning. Vi rekommenderar inte avmontering av expansionslister eller
kantlister vid upptagning, låt dem sitta kvar.

ART NR: 18RT ”PROFFS”

ART NR: 8RT ”SINGEL”

Lycka till med installationen!
Hoppas Ni får stor glädje av Ert Bergogolv.

www.bergoflooring.se

Proudly made in Sweden
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