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Undergolv - Förberedelser
Kvaliteten på den färdiga installationen kommer att bero på kvaliteten av undergolvet. Ojämnheter i 
undergolvet kommer också att framträda i det färdiga golvet. Alla undergolv bör vara släta, rena och torra.  

Följande krav bör observeras:

1. Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 85% RF 
mätt enligt Hus AMA 98 YSC.1. Notera att angivet RF-värde gäller för byggfukt och inte fukttillskott vid 
golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme över högtemperaturrör i golv och dylikt.

2. Problem i samband med mjukgörarmigrering från PVC material kan leda till dimensionell instabilitet i 
textilplattor. Alla undergolv av denna typ bör lämpligen tas bort före installation.

3. Limtillverkarens instruktioner måste följas.

Golvvärme
Textilplattor bra isolerande effekt och detta bör tas hänsyn till vid användning av golvvärmesystem. När 
den används med golvvärmesystem skall temperaturen vid ytan av underlaget inte överstiga 27°C 

Installation - Allmänt
Plattor bör skyddas från smuts och damm före, under och efter installationen. Underlåtenhet att göra detta 
kan påverka prestanda och garanti. Plattorna kan skyddas efter läggning med exempelvis Tebo protect från 
Forbo.

Batch matchning
Som med alla golv, tillverkas den i olika produktions satser vilket kommer alltid att resultera i vissa synliga 
skillnader. Det är väsentligt att olika produktionsnummer inte blandas i samma område. 

Vid läggning av plattor skall varje våning eller område (plus reservplattor)  vara från samma parti.
Batchnummer/tillverkningnummer är klart märkt på baksidan av varje textilplatta och måste kontrolleras 
före början av installationen.

Inspektion
Lådor bör kontrolleras för att säkerställa att rätt kvalitet, färg, batchnummer och kvantitet har mottagits 
och att plattorna är i gott skick. Inget krav kommer att accepteras för felaktig färg, mönster eller tydliga 
skador, om plattorna har lagts. Varje textilplatta kan vara se lite olika ut  p g a luggriktningen när de tas 
ur sina lådor. Detta kan leda i visuella skillnader utseende mellan plattor under, och omedelbart efter 
installationen. 

Efter läggning och vid normala rådande förhållanden med gångtrafik  minskar denna visuella skillnad 
och luggen återhämtar sig till dess naturliga läge. Återhämtningen kommer normalt äga rum direkt efter 
installationen. I vissa fall kan ta upp till sex veckor för luggen att utveckla en enhetligt utseende.
Skillnader i luggriktningen är inte ett fabrikationsfel.

LÄGGNINGSANVISNING
Läggningsanvisning för textilplattor: Tessera, Westbond



Förutsättningar
Före installation skall textilplattorna tillåtas att acklimatisera i öppnade kartonger under
minst 24 timmar i den omgivning som kommer att råda under användning. Detta är särskilt
viktigt om plattorna har lagras eller levereras i förhållanden av extrema temperaturer och / eller fuktighet.

Installation - Montering
Placeringen av startpunkten i en installation bestäms av installatören till maximera utbytet. Detta kan vara 
var som helst i rummet, men skulle normalt placeras så nära sanna centrum som möjligt.

Läggningsriktning
Pilen märken på baksidan av varje platta indikerar tillverkningsriktningen. Specifikationen om 
textilplattorna skall läggas som “heltäckningsmatta”,  ”1/4 varvs vriden” eller ”Mosaik” skall bestämmas 
innan installation påbörjas.

OBSERVERA Alternativ för riktningen av plattinstallation varierar mellan de olika kvaliteterna. Det är 
lämpligt att kontrollera med Forbo före installationen.

Tänk på att det rekommenderas att man mosaiklägger plattorna när det gäller enfärgade och släta plattor, 
dvs. vrider varannan platta 90 grader. Detta ger bästa optiska resultat, snyggare skarvar, samt större 
flexibilitet vid framtida kompletteringar då eventuella skillnader i tillverkningen inte märks på samma sätt.  
Se till att varje plattkant läggs tätt mot nästa platta utan att orsakar toppar. Det är viktigt att inget av lugg 
materialet blir klämt mellan plattorna.

Limning
Plattorna hellimmas med gärna med tejplim för att plattorna lätt ska kunna flyttas eller bytas. Använd 
roller för att påföra limmet. Använd annars av tillverkare rekommenderat lim.  Fogar på installationsgolv 
bör tejpas innan limningen för att förhindra glidning (i sidled) såväl som att förebygga eventuellt knarrljud. 
Plattorna bör vältas med tung vält (50 kg) för bättre vidhäftning. På små ytor kan det räcka med att 
plattorna gnids ner ordentligt. Limfläckar avlägsnas genast med en fuktig trasa.
 
Westbond plattor
Westbond textilplattor identifieras som antingen ”T” eller ”B” på både baksidan av plattan och  på 
förpackningen. Blandning av T-och B-plattor i samma område av installationen rekommenderas inte och 
bör inte utföras om det inte är absolut oundvikligt. Där både T-och B-plattor levereras bör de vara åtskilda 
och används i skiljda installationsområden. 
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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.


