
POSITIONERA KORREKT
Brädan levereras från fabrik med låsfjädern 
positionerad kant i kant med slitskiktet. Om 
brädan utsätts för  en hårdare stöt under 
t.ex. transport eller hantering av brädan vid 
läggning kan låsfjädern ha förändrat sin po-
sition. Om detta skett, så måste den justeras 
manuellt till rätt position.
  

TIPS OCH RÅD FÖR LÄGGARE 
VID INSTALLATION AV KÄHRS TRÄGOLV 
MED WOODLOC® 5S  

JOBBA MED BRÄDORNA I 
RÄTT VINKEL  
Vinkeln på brädan som läggs skall vara ca 
20°. Max rekommenderad läggningsvinkel 
är 30°.
Vid läggning trycks brädan rakt framifrån in 
i föregående rads notspår. Låsfjädern trycks 
då in och låser föregående kortändes skarv.

Här följer ett antal tips som underlättar installationen av Kährs trägolv  
med Woodloc® 5S

Positionera brädan i rätt vinkel (20-30° - se 
ovan). Skjut brädan så att kortänden ligger 
an mot föregående brädas kortände i hörnet 
såsom pilen visar på bilden. Var noga med 
att fogen är ren.

Vid för hög läggningsvinkel (över 30°) finns 
det en risk att låsfjädern trycks ner och 
knäcks varvid kortänden förblir olåst. Detta 
kan medföra fogsprång i kortänden.

Vik ner brädan till samma nivå som före-
gående brädas kortände. Kan du inte fälla 
ner brädan utan kraft så är inte brädan eller 
låsfjädern i rätt position. Ta upp brädan och 
kontrollera positionen på låsfjädern.
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ARBETA HORISONTELLT MED  
LÅSVERKTYGET
Sista brädraden måste låsas med hjälp av 
låsverktyget. Var noga med att centrera 
verktyget över ändskarven med den korta 
inskjutningspinnen. Dra sedan verktyget åt 
dig, utan att lyfta det uppåt. På så sätt skjuts 
låsfjädern in och låser brädan på korrekt 
sätt.   

BAKLÄNGES LÄGGNING
Vid behov av läggning bakifrån förskjuts låsfjädern 5 mm till  
öppet läge (se illustration). 
Lägg nästa bräda i position. Skjut in låsfjädern manuellt så att 
låsfjäderns markering ligger i linje med slitskiktet för att komma 
i låst position.

OBS! Kontrollera att låsning skett genom att försiktigt lyfta upp 
brädan.

Om låsverktyget inte arbetar horisontellt 
finns risken att låsfjädern inte kommer i låst 
position. Konsekvensen kan bli att fogsprång 
uppstår.


