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Förutsättningar
Golvbeläggningens utseende, prestanda och tålighet beror till stor del på del på undergolvets kvalitet 
och på förutsättningarna vid läggnigen. 
Underlaget bör vara lägst Klass B (AMA Hus 21 tabell 43.DC),tort, sprickfritt, rent, tillräckligt hållfast 
och jämnt sugande. Den relativa fuktigheten (RF) i betonggolv får enligt AMA Hus 21 inte överstiga 
90% RF. Mätning av RF i underlag skall utföras enligt AMA Hus 21 YSC.1. Eventuella rester av färg, 
olja och markeringar av tuschpennor mm som kan försämra vidhäftningsförmågan för limmet ska 
tas bort. Vid golvkonstruktioner med högt cementinnehåll (vbt 0,38) måste fukthalt och ytskiktets 
sugande förmåga särskilt beaktas. Rekommenderat är att ytan förses med minst 5 mm aluminatbase-
rad avjämningsmassa eller annan pH-reducerande avjämning. Dessa avjämningsmassor minskar 
risken för alkaliangrepp på limfilmen. Var speciellt uppmärksam på fuktförhållanden vid golv på mark. 
Läggning får inte ske på tillskjutande fukt utan att lämplig fuktisolering först utförs. För bästa resultat 
rekommenderas alltid att alltid gamla golv rivs.

Limma inte på tät betong
Observera att Golvbranschen, GBR, avråder från limning direkt på tät betong med vattenburna disper-
sionslimmer.  Detta av vidhäftningsskäl. Limfukten kan inte tas upp av det täta underlaget vilket kan 
leda till att limmet inte torkar och att bindningen av limmet fördröjs. Dessutom kan limfukten bidra 
till att en högre nivå alkalisk fukt uppstår i betongens yta, vilket kan bryta ned limmet. Av detta skäl 
ska en lågalkalisk golvavjämning eller motsvarande skikt användas före nedlimning. Detta skikt på tät 
betong bör vara minst 5 mm för att kunna ta hand om limfukten då dispersionslim används. Kontrol-
lera alltid aktuell spackel och limleverantörs anvisning. Forbo rekommenderar att installationerna 
följer Golvbranschens rekommendationer för att undvika risk för förhöjda emissioner.   

Träbaserade underlag
Generellt avråds från läggning på tunna ostabila träbaserade skivmaterial på grund av risken för att 
hygroskopisk rörelse i skivorna påverkar installationen med glipor som följd. Om läggning ändå sker 
så förutsätts dessa hålla en fuktkvot på max 9,5 % (40 % RF vid + 20°C) så att inte rörelser, som senare 
kan orsaka skador, uppstår. Vid läggning i trätrappor är det viktigt att tänka på att även mindre uttor-
kningsrörelser kan förorsaka blås- eller veckbildning. Förändringar i materialet kan uppstå på grund 
av    t ex onormal fuktpåverkan från underlaget, rörelser i underlaget, värme från t ex värmerör som 
ger en golvtemperatur över +27º C, etc.

Övrigt
Arbetsområdet ska ha tillräcklig belysning för korrekt inspektion av underlag, för läggningen samt för 
slutinspektion. Öppettiden för limmet beror till stor del på relativ fuktighet i luften och underlagets 
förmåga att absorbera limvattnet. Vidhäftningsprov för limmet bör alltid utföras innan läggningen 
startar. Vidhäftningsprov bidrar till att säkerställa limegenskaper, väntetid och bearbetningstid på 
plats vid de aktuella förhållandena.

Inspektion
Före läggning måste ska materialet kontrolleras för att säkerställa att det är med rätt typ, kulör, parti-
nummer och mängd har mottagits och att materialet är i gott skick. Inga anspråk rörande fel kulör, fel 
mönster eller uppenbar skada accepteras om materialet har installerats. Partinumret är tydligt angivet 
på emballaget och måste kontrolleras innan läggningen inleds.



Limrekommendationer och applicering
Lim och limningsmetod rekommenderas enligt lista från limleverantörernas förening www.
sveff.se eller www.golvbranschen.se. Följ respektive limleverantörs rekommendationer.

Obs! Limåtgången är större på mycket porösa undergolv som plywood eller avjämningsmas-
sa. Starkt absorberande undergolv, som avjämningsmassa, plywood etc., kan behöva primas 
enligt limleverantörens anvisningar. Om andra produkter ska användas, konsultera limlever-
antören för information, vägledning och garanti. Avlägsna alltid överskjutande lim med en 
fuktig trasa innan det torkat. Använd INTE blekmedel eller starka lösningsmedel, de kan vara 
hälsoskadliga och/eller skada golvet.

Installation allmänt
Följande verktyg behövs för att installera produkten.

• 2 knivar, raka knivblad samt krokblad.
• 1 Linjal, 2-meters eller lämplig längd
• 1 limspridare
• Vält eller gnidverktyg
• 1 måttband/Tumstock
• 1 penna

Använd alltid våder från samma batchnummer i samma rum/område, för att undvika eventuel-
la färgskillnader. Undvik att avsluta med en remsa mot vägg som är mindre är 20 cm.
Tillkapning av våder måste ske enligt följande: Avstånd vägg till vägg + eventuell mönsterrap-
port samt skärmån. Den färgtryckta nålfilten skall vådvändas vid läggning. Markant Graphic 
City har en mönsterrapport på 16 cm.

Läggning
• Bestäm vilken vägg ni utgår från. Måtta ut så inte sista remsan blir mindre än 20 cm.
• Tänk vådbredd samt tillskärning för skarvar.
• Undvik om möjligt skarvar i områden där tung trafik förväntas.
• Läggningsriktningen bör ske med pilarna mot största ljusinsläppet eller rummets längd.
• I korridorer, installera våderna i längdriktningen.
• Lägg den första våden, överlappa nästa våd med ca 3 cm.
• Skär genom båda våderna med en vass kniv för att säkerställa att våderna passar perfekt.
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Följande verktyg behövs för att installera produkten. 

• 2 knivar, raka knivblad samt krokblad. 
• 1 Linjal, 2-meters eller lämplig längd 
• 1 limspridare 
• Vält eller gnidverktyg 
•  1 måttband/Tumstock 
•  En penna 
 

LLääggggnniinngg  
• Bestäm vilken vägg ni utgår från. Måtta ut så inte sista remsan blir mindre än 20 cm. 
• Tänk vådbredd samt tillskärning för skarvar. 
• Undvik om möjligt skarvar i områden där tung trafik förväntas. 
• Läggningsriktningen bör ske med pilarna mot största ljusinsläppet eller rummets längd. 
• I korridorer, installera våderna i längdriktningen. 
•  Lägg den första våden, överlappa nästa våd med ca 3 cm. 
•  Skär genom båda våderna med en vass kniv för att säkerställa att våderna passar perfekt. 
•  Vik våderna halvvägs tillbaka. 
•  Välj limspridare beroende på underlag, våtlimning bör tillämpas. 
•  Byt spridare så ofta det behövs. 
•  Respektera öppettid av lim som är beroende av temperatur, relativ fuktighet och underlagets möjlighet att absorbera limvattnet. 
•  Lägg ned våderna kant i kant. 
•  Ta bort eventuella luftbubblor med vält eller handgnidare. 
•  Skär till våderna mot väggar mm. 
•  Samma steg som skall upprepas för nästa del av rummet. 
 



Läggning forts.
• Vik våderna halvvägs tillbaka.
• Välj limspridare beroende på underlag, våtlimning bör tillämpas.
• Byt spridare så ofta det behövs.
• Respektera öppettid av lim som är beroende av temperatur, relativ fuktighet och underlagets 
möjlighet att absorbera limvattnet.
• Lägg ned våderna kant i kant.
• Ta bort eventuella luftbubblor med vält eller handgnidare.
• Skär till våderna mot väggar mm.
• Samma steg som skall upprepas för nästa del av rummet.

Efter avslutad installation
Den färdiga installationen ska rengöras från spillmaterial och skräp, golvet dammsugas och alla 
spår av limrester tas bort från golv och golvlister.

OBS! Dammsugare med borstvals-munstycke/mekaniskt driven borste bör användas på alla 
textilprodukter.

Om golvbeläggningen behöver skyddas från annan byggverksamhet eller trafik innan projek-
tet färdigställts, bör en för ändamålet lämplig skyddstäckning väljas.

Möblering får inte ske förens tidigast 48 timmar efter installation, detta för att limmet ska
härda ordentligt med produkten.

Skötsel
För optimal prestanda är det viktigt att korrekta rengörings- och underhållsmetoder används 
från dag ett. Rengörings- och underhållsanvisningar för alla Forbo Flooring produkter finns 
tillgängliga för nedladdning på: www.forbo-flooring.se.

Skötselanvisningar skall lämnas till huvudentreprenören, beställaren eller slutanvändaren efter 
avslutad installationen och innan rengöring påbörjas.

Transportskador
Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet. Skada som inte 
är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget eller Forbo Flooring AB snarast, dock 
senast inom sju (7) dagar. 

Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och på lång 
erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter 
eftersom dessa ligger utanför vår kontroll.

Vid eventuella problem
Kontakta Forbo Flooring AB om golvmaterialet är skadat eller felaktigt.
Lägg inte in produkter med synliga fel! Endast materialkostnad ersätts om så sker. Uppge alltid 
bal- och partinummer om varor skall returneras.

Kontakta oss vid frågor eller problem: info.sweden@forbo.com
Tele: 031-89 20 00



Förberedelser
Före läggning måste textilplattorna tillåtas acklimatisera sig i öppna lådor, i travar om högst sex 
lådor på höjden, i läggningsområdet vid jämn temperatur mellan 18 och 27 °C under minst 24 
timmar. Detta är särskilt viktigt om plattorna förvarats eller levererats vid extrem temperatur 
och/eller luftfuktighet.

Start
Läggaren bestämmer vanligen startpunkten för läggningen för att minimera spillet. Detta kan 
vara var som helst i rummet, men är normalt så nära rummets mitt som möjligt. Små bitar bör 
undvikas, såväl i ytan som utefter kanter.

När startpunkten för läggningen bestämts, gör kontrollmätning eller ”lösläggning” av några 
rader plattor för att lättare kunna identifiera eventuella problem och för att undvika för små 
bitar utefter kanterna.

Luggriktning
Pilmarkeringarna på baksidan av varje platta anger luggens riktning. Visuella effekter måste 
kontrolleras innan plattorna läggs. Forte Nålfiltsplattor rekommenderas läggas monolitiskt/en-
hetligt. Detta innebär att plattorna läggs hörn i hörn med pilarna i samma riktning. Läggnings-
riktningen bör planeras så pilarna pekar mot det största ljusinsläppet.

Obs! Termen ”heltäckningsmatta” används ofta som alternativ beskrivning av enhetlig läggn-
ing i samma riktning. Oavsett vilken term som används handlar det om läggningsriktningen 
för textilplattor. Det betyder inte att den färdiga installationen är utan skarvar. Skarvar är mest 
synliga efter nyinstallation. 

Användning och regelbunden dammsugning samt utformningen av Forte nålfiltslplattor bidrar 
till att med tiden göra skarvar mindre synliga. Kanterna förblir dock synliga under hela produk-
tens livslängd i områden med liten eller ingen trafik.

Följ pilarnas riktning vid läggning av plattor eller plankor. Pilarna ska om möjligt peka mot den 
huvudsakliga ljuskällan.

Inpassning av plattor
Lägg varje platta så tätt intill nästa platta som möjligt, men utan att pressa ihop skarvarna som 
kan få fogarna att resa sig.

Inpassning av kantplattor och skurna bitar
Vid inpassning av plattor och skurna bitar mot golvlister eller andra fasta delar är det viktigt att 
plattan/biten läggs på plats utan tryck. Plattor/bitar som måste pressas ned på plats kan kom-
ma att lyfta från limmet vilket gör att plattan kan släppa från underlaget. 
 
Fastnad lugg
Se till att varje platta ligger så nära intill nästa platta som möjligt utan att fogen reser sig. Det är 
viktigt att inget material eller lugg fastnar mellan plattorna.



Läggning på trappsteg och sättsteg
Lämpliga trappnosar måste användas på varje steg. Plattor måste limmas säkert på 
trappstegen med lämpligt lim.

Plattor för sättsteg ska permanentlimmas med lämpligt kontaktlim.

Det är viktigt att plattor läggs på trappsteg med luggriktningen (pilar) inåt mot sättsteget och 
på sättsteg med luggriktningen (pilar) nedåt mot trappsteget.

Efter slutförd läggning
Den färdiga installationen ska rengöras från spillmaterial och avfall, golvet dammsugas och 
eventuella spår av limrester avlägsnas.
Obs! Dammsugare med motormunstycke bör användas på alla textilplattor.
Om golvbeläggningen behöver skyddas från andra aktiviteter och trafik till dess att projektet 
slutförts, bör lämplig skyddsprodukt väljas för den trafiktyp och trafikmängd som kan förvän-
tas.

Obs! Vissa skyddsarkprodukter med klibb-film kan vid kontakt med textilgolvbeläggningar 
lämna limrester efter avlägsnande. Dessa rester kan vara svåra att avlägsna och drar till sig 
smuts när golvbeläggningen används. Fråga tillverkaren av skyddsprodukten om risk för 
sådana rester före användning och kontrollera att den valda produkten är lämplig. Forbo påtar 
sig inget ansvar för föroreningsproblem som hänger samman med användning av sådana 
produkter.

För att uppnå optimal prestanda för en ny golvbeläggning är det viktigt att korrekt rengöring 
och underhåll tillämpas från början. Anvisningar för rengöring och underhåll av samtliga Forbo 
Floorings Nålfilts-kollektioner finns för nedladdning på: https://www.forbo.com/flooring/sv-se/
dokument/textilplattor/

Anvisningar för rengöring och underhåll bör lämnas till huvudentreprenören och/eller till slu-
tanvändaren när läggningen slutförts och innan eventuell rengöring före överlämning inleds.

Prestanda och konstruktion 
Dessa detaljer varierar beroende på vald golvbeläggning. Se Forbo Floorings produktinfo för 
mer information.

Vid eventuella problem
Kontakta Forbo Flooring AB om golvmaterialet är skadat eller felaktigt.

Lägg inte in produkter med synliga fel! Endast materialkostnad ersätts om så sker. Uppge alltid 
bal- och partinummer om varor skall returneras.

Transportskador
Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet Skada som inte är 
synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget eller Forbo Flooring AB snarast, dock 
senast inom sju (7) dagar.

Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och på lång 
erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter 
eftersom dessa ligger utanför vår kontroll.

Kontakta oss vid frågor eller problem: info@forbo.com
Tel: 031-89 20 00



Forbo Flooring ingår i den schweiziska
Forbokoncernen och erbjuder ett
komplett sortiment av golvprodukter
för såväl företag som privatpersoner.
Våra högkvalitativa textil-, linoleum-,
vinyl- och parkettgolv förenar funktion,
färg och design, vilket möjliggör
helhetslösningar för golv i alla miljöer.

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com

www.forbo-flooring.se

creating better environments


