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Produktbeskrivning
Flotex är en flockad golvbeläggning med skummad PVC-baksida, ett starkt, komfortabelt och lättskött golv 
för torra utrymmen i offentlig miljö.

Teknisk data

 
Förberedelser
Flotex mattrullar skall alltid lagras stående. Flotex skall acklimatiseras i rumstemperatur minst 24 tim före 
påbörjad läggning. Underlaget skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. Den relativa 
fuktigheten (RF) i betonggolv får ej överstiga 85 %. Mätning av RF i underlag skall utföras enligt AMA HUS 
11 YSC.121. Var speciellt uppmärksam vid betongplatta på mark. Temperaturen hos underlag, lim och 
material skall vid läggningen vara minst +18°C och den relativa fuktigheten i lokalen max 60 % RF.

Underlag av skivmaterial förutsätts hålla max 8 % fuktkvot (40 % RF vid +20°C) då uttorkningsrörelser i 
underlaget annars riskerar förorsaka blåsor och veckbildning i den glasfiberförstärkta Flotexmattan.

Limrekommendation
Flotexmattor skall alltid hellimmas, använd golv och vägglim och tillämpa våtlimning vid sugande 
underlag, vid icke sugande underlag tillämpas sen våtlimning, följ limleverantörens anvisningar avseende 
limmängd och ev. öppentid.

Limrekomendationer enligt lista från svenka limleverantörers förening (www.lim.se) eller GBR (www.
golvbranschen.se).
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Läggning
Innan arbetet påbörjas se till att mattor som skall läggas ihop har samma tillverkningsnummer, och att 
mattorna skall läggas i nummerordning för att undvika färgskillnader. Våderna läggs i samma riktning med 
och i första hand i ljusriktningen ( pilarna mot infallande ljus).

Observera att i utrymmen med hjultrafik ex. vis rullstolar, serveringsvagnar etc. skall mattorna läggas i 
trafikens huvudriktning.

De fabriksskurna kanterna skall stötas kant i kant mot varandra under förutsättning att de inte skadats 
vid lagring eller transport, ta hänsyn till eventuell mönsterpassning. Om golvet belastas med ex. 
kontorsmöbler, bokhyllor etc. innan limmet härdat finns risk för bestående intrycksmärken.

Vid läggning av Flotex i trappor bör trappnos användas. Vid limning av Flotex i trappor rekommenderas 
kontaktlim.

Skötsel
Se särskild skötselanvisning, www.forbo-flooring.se.

Undvik problem
Lägg inte mattor med synliga fel! Vi ersätter i sådana fall bara materialet samt eventuella 
transportkostnader. Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet. 
Transportskador som inte är synliga vid mottagande anmäls till transportföretaget snarast, dock senast 
inom 7 dagar.
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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.


