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MONTERINGSANVISNING
Monteringsanvisning för Forbo Bulletin Board.

Förutsättningar
Underlaget skall vara torrt, jämnt och tillräckligt hållfast samt vara rent och fritt från damm, fett, lösa 
partiklar och löst sittande färg etc. Om väggen har en befintlig ytbehandling eller någon typ av ytskikt skall 
detta kontrolleras speciellt, så att ytan är tillräckligt hållfast att montera mot.  

Matta och lim skall förvaras och acklimatiseras i monteringslokalen minst ett dygn eller så lång tid så 
att materialen vid monteringen har anpassat sig till rummets klimatiska förhållanden – temperatur och 
luftfuktighet. Rullar skall lagras stående. Monteringen skall ske vid rumstemperatur – minst 18 ° C.

Innan montering: Skär till våden/våderna med lite övermått - materialet kan krympa upp till ca 1 % i 
längdled. Bakrulla gärna materialet så minskar rullspänningen och lägg därefter ut våderna plant på golvet 
med jutebaksidan nedåt mot golvet. 

Limrekommendationer
Golv- och vägglim av för ändamålet god kvalitet och hållfasthet från Casco, Bostik eller motsvarande eller 
vattenbaserat kontaktlim kan användas. Kontrollera med resp. limtillverkare om lämpligt golv- och vägglim 
och limmetodik beroende på underlag. Limmängd för golv & vägglim ca 3,5 – 4 m2/liter lim beroende på 
underlagets sugförmåga. Tillämpa våtlimning för sugande underlag och sen våtlimning för icke sugande 
underlag. Vid limning med kontaktlim följ limtillverkarens anvisningar.

Montering på vägg
Våder skall monteras i samma riktning, vådvänd inte.

Mattans överkant, ca 10-15 cm kontaktlimmas för att inte våden skall glida ner innan limmet bundit. 
Alternativt kan överkanten fixeras med tunna spikar, ev. i kombination med en stödlist i underkant, om 
väggen är spikbar. Om mattan har rullspänningar masseras kortändarna och kontaktlimma. 

Applicera limmet på väggen. För att ökad vidhäftning kan man med fördel påföra lim på baksidan av 
Bulletin Board också med en slät spackel och låta torka innan montering. Passa in mattan och pressa fast 
överkanten i kontaktlimmet, alternativt fäst mattan på annat sätt. Gnid noggrant fast resten av mattan i 
limmet med tex en träfiberskiva omvirad med en duk, så att all luft pressas ut. Alternativt kan pressrulle 
användas. Var försiktig så att ytan inte repas. 

Eventuella fogar skärs efter stållinjal, varvid man med ett vertikalt snitt skär igenom båda våderna 
samtidigt. Skär en så liten remsa som möjligt av den underliggande våden för att inte dra bort för mycket 
lim i samband med att remsan avlägsnas. 

Om väggen är jämn kan man istället skära rent kanterna på golvet och sedan stöta våderna tätt mot 
varandra vid monteringen. Observera att fogarna ej skall tätas med smälttråd.

Efter att Bulletin board är färdigmonterad rekommenderar vi att man går över och eftergnider ytan så att 
mattan har full kontakt med limmet överallt. Efter ytterligare en timme bör man syna ytan igen så att inga 
blåsor uppstått, eftergnid igen om så behövs.  



Montering på skiva
Vid montering på lösa skivmaterial måste skivans baksida i de flesta fall spärras på något sätt för att inte 
slå sig och bli skev pga. av spänningar som uppstår när man limmar på en sida. Detta kan göras genom att 
klä skivans baksida med Bulletin board eller använda ett spärrpapper eller spärrlaminat. 
Monteringsförfarandet är i båda fallen likartat, antingen man vänder juteväven in mot väggen eller ut mot 
rummet. 

Målning
Bulletin board kan målas över med täckande färg om så önskas. Använd i så fall akrylatbaserad färg, två 
strykningar. Någon grundmålning behöver ej göras då Bulletin board vid tillverkningen förses med en 
ytbehandling av akrylat.

Rengöring
Bulletin board är lätt att rengöra. Materialet är permanent antistatiskt vilket förhindrar att damm sugs fast 
i ytan. Avtorkning vid behov görs med en fuktig duk och ett neutralt rengöringsmedel.  
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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.




