
UNI COLOR

Användningsområden 
Uni Color är ett slittåligt, lättstädat och vattenavvisande golvbe-
läggningsmaterial för användning i fitness- och gymanläggningar,
butikslokaler, utställningshallar, lagerlokaler och ishallar. Tack vare 
dess utmärkta hållbarhet och starka motståndskraft mot meka-
nisk nötning är Uni Color en allroundlösning för gummigolv. Välj 
från vårt utbud av färger och nyanser för att skapa ett rum som 
matchar ditt färgschema, erbjuder hög komfort och absorberar 
stötar och buller.
 

Underlag 
Se till att underlaget på vilket Uni Color ska läggas är solitt och 
jämnt, torrt och rent samt fritt från sprickor, damm och främman-
de material (t.ex. murbruksrester, olja m.m.) som kan påverka lim-
ningen. Alla typer av betongytor och avjämnade ytor är lämpliga 
underlag för Uni Color om de uppfyller kraven. Mindre ojämnheter 
måste korrigeras med ett flytande utfyllnadsmaterial. Rengör 
underlagets yta fullständigt innan denna blandning appliceras och 
använd en primer (bindemedel) om nödvändigt för att säkerställa 
fast bindning. Om underlaget är starkt absorberande rekommen-
deras att bestryka den med en lämplig tätningsprimer. Börja med 
installationen efter att primern har härdat genom att applicera lim 
på den preparerade ytan. Följ tillverkarens anvisningar noggrant 
och kontrollera vid användning av primer att denna är kompatibel 
med limmet. Det rekommenderas att först göra en utläggning på 
testyta för att kontrollera materialens kompatibilitet. Följ tillverka-
rens anvisningar vid användning av lim. 

Prepareringsarbete 
Underlagets yta måste borstas fullständigt. Den måste vara ren 
och fri från alla slags föroreningar innan installation påbörjas. Små 
ojämnheter måste jämnas ut med en flytande utfyllnadsbland-
ning innan installation påbörjas. Uni Color levereras på rulle eller 
som plattor och bör förvaras i rumstemperatur på plats i ca 1-2 
dagar före installation för att säkerställa korrekt acklimatisering till 
rumstemperatur. Rulla ut materialet en dag innan installation på 
det sätt som det ska limmas så att rullarnas form hinner anpassas.
Omgivningstemperaturen vid förvaring och installation bör vara 
mellan 15 °C och 25 °C, och bästa platsen för lagring är rummet 
eller anläggningen där installationen ska ske. Vid lägre eller högre 
omgivningstemperaturer blir limmet, fyllnads- och beläggnings-
materialet svåra att bearbeta. Se ytterligare information i bruksan-
visningen för aktuella produkter för limning och tätning. 
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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 under-
laget kan installationen påbörjas. Applicera limmet en tandad 
spatel över en något större yta än ytan för den redan installerade 
Uni Color-sektionen (fig.1). Se tillverkarens rekommendationer i 
manualen för information om korrekt tandning av spateln. Rulla 
ut Uni Colorsektionen på limbädden efter den rekommenderade 
sättningstiden som anges i tillverkarens anvisningar. Det är enklast 
att installera Uni Color om minst 2 personer medverkar. En person 
förbereder limbädden och den andra personen rullar ut sektionen 
direkt på limbädden och riktar samtidigt in den (fig. 2). Se till att 
rullen ligger rakt innan du installerar nästa avsnitt och kontrollera 
att det installerade avsnittet är korrekt inriktat. Korrigering i efter-
hand är mycket svårt. Lägg alltid undersidan mot underlaget. Un-
dersidan är märkt med en etikett (fig. 6). Var mycket noga med att 
placera de angränsande kanterna tätt intill varandra vid installering 
av sektionerna, det vill säga så att det inte finns något mellanrum 
mellan intilliggande sektioner. Se också till att rulla ut materialet åt 
samma håll varje gång (fig. 6) och installera material fortlöpande 
från samma produktionsparti. Information om produktionspartiet 
finns på etiketterna på rullen (fig. 4 och 5). En kort tid efter limning, 
d.v.s. när limmet har börjat sätta sig men ännu inte har härdat helt 
ska kontakttryck med en rulle (fig. 3) tillämpas på Uni Color-ytan 
för att säkerställa fullständig kontakt mellan material och underlag 
samt för att eliminera slutna luftbubblor. Använd vid installation 
av Uni Color ett särskilt lim som rekommenderas av tillverkaren för 
användning med gummigolv. I vissa fall är det ändamålsenligt att 
använda ett 2-komponents PU-lim, t.ex. för våta utrymmen eller 
anläggningar med höga dynamiska krafter eller stora temperatur-
skillnader. För speciella tillämpningar är det möjligt att lägga ut 
materialet löst utan att använda lim. I sådant fall rullas materialet 
helt enkelt ut på ett rent och avjämnat underlag. 



UNI COLOR

Ytbeläggning 
För de flesta tillämpningar rekommenderas det att applicera ett 
beläggningsmaterial på Uni Color-golvets yta. Applicera belägg-
ningsmaterial som är lämpligt för denna typ av gummigolv med en 
målarroller. Fördela materialet jämnt över den torr och rena ytan 
enligt tillverkarens bruksanvisning. En lämplig beläggning appli-
ceras generellt om materialet ska användas som golv för inom-
husbruk. Några av fördelarna med att använda tätning är enklare 
rengöring och att färgerna håller längre. Efter att beläggning har 
applicerats på golvet får ytan inte vidröras förrän den har härdat
fullständigt.
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Viktig information 
Beakta och följ tillverkarens anvisningar vid användning av special-
lim, 2-komponents polyuretanlim eller fyllnadsmaterial. Limning 
av Uni Color-golv får endast ske på ett torrt och rent underlag. Vid-
rör inte ytan efter installation förrän limmet har härdat fullständigt.
Detsamma gäller vid användning av ett tätningsmaterial för ytan 
på det installerade golvet. Se till att golvet som ska tätas är rent 
och fritt från alla slags föroreningar innan ett tätningsmaterial 
appliceras. Rengör vid behov ytan innan den tätas. Beträd inte det 
tätade golvet förrän tätningsmaterialet är fullständigt härdat.
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 (fig. 5).

Figur 1: Limapplicering på det rena och avjämnade underlaget

Figur 3: Pressa ner det installerade Uni Color-golvet

Figur 2: Installation och inriktning av Uni Color-produkt

Figur 4: Beakta information om
produktionspartiet på etiketterna
på rullarna

Figur 5: Påskrift på rullarna med rull- och 
balnummer (produktionspartiets
referensnummer)


