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TEKNISK SPECIFIKATION. KÄHRS ACTIVITY FLOOR

Användningsområden och speciella kännetecken
Kährs 15 mm standardbräda, som försetts med förstärkning
och stötdämpning, kan användas till många olika typer av aktiviteter
– exempelvis gymnastik, aerobics, fäktning och badminton. Golvet
är också mycket lämpligt i butiksmiljö eller arbetsplatser där man
står och går länge.

Krav på undergolvet
Undergolvet måste vara torrt, rent, plant och fast. Föreskrifterna
i HusAMA98, Tabell 43. DC/-1 samt MDB. 3 gäller. Notera i övrigt
våra krav på undergolvet. Vår broschyr om Undergolv och golvvärme
kan laddas ned från vår Professionella hemsida på www.kahrs.com.
Golvet kan läggas på betong, spånskiva, gipsskiva med mera.

• Formstabil p g a klimatstyrda produktionsprocesser.
• Kährs Woodloc®-fog.
• Enkel och snabb att lägga p g a fogens konstruktion och precisionen
i tillverkningen och Kährs Woodloc®-fog.
• Trägolv med hög kvalitet som håller många år.
• Färdigbehandlad med UV-härdad lack.
• Med Kährs UV-lack blir golven slitstarka och lätta att städa.
• Låg total bygghöjd; 30 mm (15 mm + 6 mm + 9 mm).

Läggning
Kährs Activity Floor läggs ﬂytande. Bräderna ligger alltså löst på
undergolvet och länkas samman med Kährs Woodloc®. Ett spill på
ca 2 % beräknas vid normal läggning på längden av rummet. Om
golvet är bredare än 18 m måste golvet delas med en rörelsefog.
För ytterligare information, ladda ned vår broschyr om läggningsanvisningar från vår Professionella hemsida på www.kahrs.com.

Konstruktion
• Kährs Activity Floor är patentsökt.
• Ytskikt av sågade stavar.
• Mellanskikt av massiva furustavar.
• Baksida av granfaner.
• Stödelement av 6 mm HDF.
• Sviktelement av 9 mm cellpolyeten/polyeter.
• Golvet levereras komplett med stöd och sviktelement monterade
från fabrik.
Ytskiktets tjocklek
• Ca 3,5 mm
Ytbehandling
• Färdiglackerad med UV-härdad polyuretan/akrylat-lack
(ca 30° Gardner). Lacken är fri från lösningsmedel och
formaldehyd. Den är slitstark och bevarar träets naturliga
karaktär.
• Sportlinjer kan målas direkt på ytbehandlingen enligt fabrikantens
anvisningar. Linjefärgen skall vara av epoxy eller polyuretan ex.v.
Nordsjö Epolan V.
• För att förstärka linjemarkeringarna kan golvet överlackeras.
Överlackning med ett eller två lager lack skall göras. Detta är
extra viktigt då man ska använda en kombimaskin för städning.
Se lackleverantörens anvisningar.
Tester
Kährs Activity Floor är testat och godkänt enligt DIN 18032-2
vid Norges Byggforskningsinstitut.

Golvvärme
Kährs Activity Floor passar på golvvärme men tänk på att luftspalten
sänker värmeledningsförmågan.
Underhåll
För detaljerade skötselanvisningar, ladda ned vår broschyr om underhåll från vår professionella hemsida på www.kahrs.com.
Fuktkvot
Fuktkvot vid leverans:
7 ± 2 %.
Vikt
• 10 kg/m2
Förpackning
• Klimatskydd av PE-folie (Återvinnes).
Förpackningsinnehåll
Bredd
Längd
200 mm
2423 mm

Antal
4

m2
1,94

