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Inledning
Flatvävda mattor ställer högre kravän traditionella heltäckningsmattor på underlaget jämnhet, golvlim och 
läggningmetod för att få ett gott resultat. Följ därför anvisningarna noga. Instruktionsfilm finns att tillgå på 
www.forbo-flooring.se

Förutsättningar
Rummet
Temperaturen i rummet under installationen skall vara enligt limfabrikantens rekommendationer, vanligtvis 
18-25 ° C. Rummets relativa fuktighet får inte överstiga 65 %

Golvet (undergolvet)
•	 Golvet skall vara plant, fast och jämnt, utan sprickor och ojämnheter.
•	 Golvet skall vara torrt, rent och jämnt sugande.
•	 Golvet skall  rengöras för olje-och fettfläckar (extra uppmärksam vid montering på linoleum och vinyl, 

eftersom dessa kan ha behandlats med vax etc.).
•	 Vid kraftigt sugande undergolv, förbehandla med en primer före installation.
•	 Fukten i en betongundergolvet får inte överstiga 90% RF (Detta är särskilt viktigt i samband med nya 

byggnader).
•	 Om golvvärme används, skall den stängas av och golvet svalna av innan installationen samt 2 dagar 

efter att installationen har skett.

Material (Platta och lim etc)
•	 För att acklimatisera mattan och annat material innan installationen, placera den i rummet minst 

24 timmar före installationen. Denna acklimatisering av materialen är viktigt, särskilt under 
vinterperioden, där stora temperaturskillnader kan förekomma.

•	 Inspektera mattan för synliga fel och brister innan skärning påbörjas. Om du upptäcker skador eller 
produktionsfel skall leverantören kontaktas för vidare överenskommelse innan du fortsätter arbetet. 
Om leverantören inte kontaktas reserverar vi oss för sådana klagomål.

•	 Användning av lim, tejp och annat material måste alltid vara i överensstämmelse med tillverkarens 
rekommendationer. Vi rekommenderar användning av lim som uppfyller europeiska GEV EMICODE EC1 
krav, med så lite utsläpp till omgivningen som möjligt och med en hög bindningsstyrka (minst 15 N / 
cm).

Placering av mattor
•	 Som huvudregel skall mattans våder installeras vinkelrätt mot den fönsterväggen.
•	 När flera våder av mattan skall läggas i samma rum är det viktigt att placera dem i samma riktning (pil 

på baksidan). Det är också viktigt att endast använda mattor ur samma produktion(batchnummer) i 
samma rum.

•	 Skarvar bör undvikas i område med tung trafik, det vill säga i dörröppningar, entréer och under 
kontorsstolar med hjul.

•	 Skarvar ska alltid göras med renskurna kanter. Ibland kan även mönstret kan behövas justeras. 
(Justeringen av mönster kan i vissa fall vara omöjligt över hela längden av våden)

•	 För att undvika eventuella färgskillnader installera alltid ytterkant mot ytterkant.
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Installation
Rum större än 20-25 m² ska alltid vara fixerade. Vid montering av mattor i trappor bör det alltid skyddas 
med en trappnos.

Hellimning
•	 Hellimmning bör användas för alla installationer större än 20-25 m².
•	 Hellimmning  görs normalt som våtlimning, och för denna typ av baksida är det särskilt viktigt att 

göra det som en ”sen våtlimning”, det vill säga att observera den öppettid som rekommenderas av 
limtillverkaren. Helfixering kan också göras genom att använda draloss primer. 

Arbetssätt
•	 Längden på mattan läggs ut med en överlappning på ca 6 cm. Den första längden limmas  med 

undantag en marginal på ca 50 cm upp till det skarven. Fogen skärs nu med ett dubbelsnitt med en 
vass rak stålbladig kniv. Båda kanterna på skarven nu passar ihop perfekt. Den andra våden limmas 
sedan och allt rullas med hjälp av en vält. Vi rekommenderar en 2: a vältning efter 30-40 min. efter 
installationen i längdriktningen av mattan.

•	 Använd aldrig mattor klämmor, knäspännare etc., eftersom dessa verktyg kan orsaka fibersläpp eller på 
annat sätt skada mattan.

Lösläggning
•	 Rum på mindre än 20-25 m² kan läggas löst. Dubbelhäftande tejp med god vidhäftning kan användas 

om inga skarvar förekommer. Tänk på att ex vis trägolv skall skyddas med skärskena eller masonite för 
att undvika skador på golvet. Vid värmegolv skall både kanter och skarvar kantlimmas.

•	 Om fler längder måste sammanfogas ska kanter renskäras och fixeras med våtlimning (ca 30 cm på 
båda sidan av våden). Fixering görs även längs alla väggar (ca 30 cm). användning även här våtlimning  

•	 För att förhindra nötning eller annan skada på mattan, använd aldrig mattklämmor eller knäspännare 
etc

Efter installation
•	 Skydda alltid mattan mellan installation och användning mot skador och smuts från vagnar, och smuts 

från andra hantverkares arbete.
•	 Montören har ansvaret för täckningen har gjorts på ett korrekt sätt, vilket tar de typer av last, trafik före 

användning i beaktande.
•	 Innan limmet är helt torrt skall inga möbler eller annan utrustning placeras på mattan, eftersom detta 

kan leda till synliga och varaktiga tryckmärken.
•	 Den färdiga installationen ska så långt det är möjligt skyddas från direkt solljus under och fram till 48 

timmar efter montering.

Att tänka på
Normalt levereras Peace® flatvävd matta på 4 meters bredd. På speciell begäran kan den även levereas på 2 
meters bredd. Det är då viktigt att utöver batchnummerkontroll även kontrollera att våderna placeras så att 
höger och vänster del av den ursprungliga 4 metersbredden kommer jämte varandra.



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

www.forbo-flooring.se

creating better environments

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.


