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LÄGGNINGSANVISNING
Läggningsanvisning för Corkment
För läggning under Artoleum, Marmoleum, Corklinoleum
Corkment – ökad stegljudsdämpning. Med hjälp av Corkment som underlag tillsammans med Forbos
linoleumgolv kan man uppnå en stegljudsdämpning på 14dB (enligt ISO 717-2).
Förutsättningar
Undergolvet skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. För läggning utan fuktisolering
får den relativa fuktigheten (RF) i betongen inte överstiga 90%. OBS. att detta gäller endast för byggfukt.
RF- mätning skall utföras enl. AMA Hus 11 YSC.1 av auktoriserad fuktmätare. Var speciellt uppmärksam på
fuktförhållandet vid golv på mark.
Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid läggningstillfället vara minst + 18 oC och den
relativa luftfuktigheten i lokalen max 60 %.
Underlag av skivmaterial, t ex spånskivor, förutsätts hålla 8 % fuktkvot (40% RF vid + 20 oC) så att inte
rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår.
Förändringar i golvmaterialen kan uppstå på grund av onormal fuktpåverkan från underlaget, rörelser i
underlaget, värme från t ex värmerör som ger en golvtemperatur över + 27 oC etc.
Enligt AMA Hus 08 kapitel MF skall skyddsmaterial vara fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig
beläggning.
Limrekommendationer
För val av lim för olika underlag hänvisas till limrekommendationslista från GBR och Sveriges
limleverantörers förening www.golvbranschen.se eller www.lim.se.
Följ resp. limtillverkares anvisningar
Läggning
Corkment läggs i linoleumvådernas riktning och hellimmas mot underlaget. Juteväven kan med fördel
läggas uppåt eftersom detta ger en bättre lastfördelning vid punktbelastningar. När limmet för Corkment
har bundit läggs ytbeläggningen; vid sugande underlag efter minst ett dygn och vid täta underlag efter
minst två dygn.
Viss krympning kan uppstå när mattan rullas ut, speciellt vid längre våder. Tänk därför på att kapa med
övermått.
Lägg linoleumvåderna parallellt med Corkmentvåderna men med en förskjutning av minst 20 cm och
hellimma mattan. Använd samma lim som till Corkment.
I övrigt se läggningsanvisning för våra linoleumprodukter.

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 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.

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.
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