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Förutsättningar
Undergolvet skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt   hållfast.   För   läggning   av   linoleum   på 
Akustikpapp   utan   fuktisolering   får   den   relativa fuktigheten   i   betongen   inte   överstiga 90%.   Var 
speciellt uppmärksam på fuktförhållande vid golv på mark.  Temperaturen  hos  underlag,  lim,  papp  och 
golvbeläggning skall vid läggningstillfället vara minst + 18o C, och den relativa luftfuktigheten i lokalen 
max 60%. Högre luftfuktighet medför längre torktid för lim och risk för blåsbildning.

Förändringar i materialet kan uppstå på grund av t ex onormal   fuktpåverkan   från   underlaget,   rörelser   i 
underlaget,  värme  från  t  ex  värmerör  som  ger  en golvtemperatur över + 27o C, etc. 

Enligt HusAMA 98 kapitel MF skall skyddsmaterial vara fuktgenomsläppligt   och   får   inte   missfärga   
färdig beläggning.

Limrekommendationer
Linoleumlim alternativt golv- och vägglim från Bostik och Casco, eller motsvarande.

Läggning
Lägg ut Akustikpappen. Den läggs kant i kant, i samma riktning som golvmaterialet. Lämna en springa på 
ca 1 mm mellan våderna. Den kommer svälla ihop av limvattnet. Pressas den ihop kommer skarvresning 
uppstå. Lämna även 1 mm vid skärning mot inredning samt foder och dylikt. Vik tillbaka pappvåderna och 
stryk ut lim på underlaget med fintandad spackel.  

Limåtgången  är  ca 1  liter  till  ca 4  m2.  Tillämpa våtlimning. Gnid fast. Använd mattgnidare. Grovkapa 
linoleumen   och   låt   våderna   ligga   utlagda   på Akustikpappen   över   natten.   Nästa   dag   läggs 
linoleumen och limmas på vanligt sätt. Använd samma lim som till Akustikpappen. Se till att våderna av 
linoleum förskjuts minst 20 cm från pappskarvarna. 

Vid ca var 15:e meter uppstår vid tillverkningen av linoleum ett s k hängveck. Detta limmas ner genom 
dubbellimning. Stryk lim på hängveckets baksida med otandad spackel, låt torka och limma därefter som 
vanligt. 

Gnid fast mattan efter limningen. För att undvika blåsbildning skall hängvecket belastas medan limmet 
torkar. 

Vid kontorsstolar på hjul skall stolsunderlägg användas.

Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och lång erfarenhet. Vi 
kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter eftersom dessa ligger tanför 
vår kontroll.
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Beskrivning
Akustikpapp är en korkfiltpapp, i första hand avsedd som  stegljudsdämpande  underlag  under  linoleum. 
Tillsammans med 2 mm Marmoleum ger Akustikpapp stegljudsförbättringen ∆ LW  >= 17 dB. Linoleum 
lagd på akustikpapp  är  brandgodkänd  som  golvbeläggning Klass G.

Användningsområden
Torra utrymmen i bostäder och lättare offentlig miljö.

Dimensioner
Rullängd 35 m
Rullbredd 105 m
Tjocklek  ca 2,2 mm
Vikt ca  800 g/m²

Limrekomendatione och läggning
Se läggningsanvisning.
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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.


