
Frågor och teknisk support: 
Tel 0500 – 46 98 60 • support@prastangen.se

SubFloor är den nya generationens funktionsgolv 

från Prästängen. I utvecklingen har vi utgått från 

all den erfarenhet och kunskap över 40 års  

engagemang för golv och golvrelaterade  

produkter har gett oss. Vi har fingranskat varje 

detalj i konstruktionen och adderat nya smarta 

lösningar för både design och materialval. 

Resultatet är en hel familj moderna funktions-

golv. Upptäck de många fördelarna med upp- 

reglat golv kombinerat med sunda och praktiska 

lösningar för ventilation, installationer, akustik 

och utemiljöer.

subfloor.se

Monteringsanvisning 
UTEGOLV FRÅN SUBFLOOR

Mer teknisk information hittar du på subfloor.se

Frågor och teknisk support: Tel 0500 – 46 98 60 • support@prastangen.se

SubFloor säljs och marknadsförs av Prästängen Byggsystem

Kylarvägen 7, 541 34 Skövde • Tel vxl +46 (0) 500 – 46 98 60 

order@prastangen.se • support@prastangen.se  • www.subfloor.se
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FÖRBEREDELSER

1  Säkerställ och kontrollera golvhöjder.

2  Säkerställ fast underlag.

3  Montera Subfloorskruvarna i reglarna. 

 (min 30 mm av skruven ska vara inskruvad i regeln).

 Skruva ner ändskruvar och mittenskruv till ungefärlig 

 höjd. Övriga skruvar några cm mindre.

4  Om skruvfot skall användas. Montera dessa.

 Regeln monteras med hylsan nedåt.

MONTAGE

5  Starta med montage av reglar.

 Fäst (se infästning) först ändskruvarna och mittenskruv

 och höjdjustera till rätt nivå. 

 Skruva ner och fäst resterande skruvar. 

6  Fortsätt montage av reglar på lämpligt c/c-avstånd 

 beroende på val av ytskikt. 

7  Ev överskjutande skruvar i regeln kapas i regelns ovankant.       
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Frågor och teknisk support: Tel 0500 – 46 98 60 • support@prastangen.se Valmöjlighet mellan de olika infästningsmetoderna finns. D.v.s att fästa de yttersta skruvarna och mittenskruv med 

exempelvis betongplugg medans övriga skruvar limmas. Bjälklagets kvalité avgör val av infästningsmetod.

Limning med skruvfot:
1. Applicera 3-5 g mellan 

betong och skruvfot. 

2. Låt härda innan höjdjus-

tering (limmet är fullt 

härdat efter 24 h).

Träskruv:
1. Fäst skruvarna med 

träskruv i bjälklaget

Skjutspik med skruvfot:
1. Fäst spiken i plattan av 

skruvfoten. 

2. Säkerställ infästning 

innan höjdjustering. 

Betongplugg:
1. Borra minst 45 mm 

med 6 mm borr.  

Avlägsna borrkaxet.  

2. Slå ner pluggen och driv 

fast den. 

INFÄSTNINGSMETODER (ALLA GOLVTYPER)
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