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FÖRUTSÄTTNINGAR

• Undergolvet skall vara torrt, jämnt och fritt från sprickor samt vara tillräckligt hållfast. Vid 
limning får relativa fuktigheten i undergolv ej överskrida 85% RF.

• Tillskjutande fukt får inte förekomma vid limning av produkten.
• Temperatur hos underlag, material samt lim skall vid läggningstillfället vara mellan 18-24 °C.
• Limtillverkarens instruktioner måste alltid följas.
• Låt materialet acklimatiseras till rätt rumstemperatur minst 48 timmar innan montering.

FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV NEEDLEFELT

• 2 knivar, raka knivblad samt krokblad.
• 1 Linjal, 2-meters eller lämplig längd
• 1 limspridare
• Vält eller gnidverktyg
• 1 måttband/Tumstock
• En penna   

 

INSTALLATION 
 
Allmänt
• Använd alltid våder från samma batchnummer i samma rum/område, för att undvika 
• eventuella färgskillnader. 
• Undvik att avsluta med en remsa mot vägg som är mindre är 20 cm.
• Tillkapning av våder måste ske enligt följande: Avstånd vägg till vägg + eventuell 

mönsterrapport samt skärmån. 
• Vanlig nålfilt installeras med pilarna åt samma håll. Den färgtryckta nålfilten skall vådvändas 

vid läggning. Markant Graphic City har en mönsterrapport på 16 cm.

Förberedning
• Bestäm vilken vägg ni utgår från. Måtta ut så inte sista remsan blir mindre än 20 cm.
• Tänk vådbredd samt tillskärning för skarvar
• Undvik om möjligt skarvar i områden där tung trafik förväntas.
• Läggning sker med fördel i ljusets riktning eller rummets längd.
• I korridorer, installera våderna i längdriktningen.
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Läggning
• Lägg den första våden, överlappa nästa våd med ca 3 cm.
• Skär genom båda våderna med en vass kniv för att säkerställa att våderna passar perfekt. 
• Vik våderna halvvägs tillbaka. 
• Välj limspridare beroende på underlag, våtlimning bör tillämpas.
• Byt spridare så ofta det behövs. 
• Respektera öppettid av lim som är beroende av temperatur, relativ fuktighet, 
• golvet porositet och lim konsumtion. 
• Lägg ned våderna kant i kant. 
• Ta bort eventuella luftbubblor med vält eller handgnidare.
• Skär till våderna mot väggar mm.
• Samma steg som skall upprepas för nästa del av rummet. 

OBS! Möblering får inte ske förens tidigast 48 timmar efter installation, detta för att limmet ska 
torka ordentligt.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Efter läggning ska slutrengöring utföras. Allmän rengöring kan utföras genom sopning, 
dammsugning eller våttorkning. Vid kraftig nedsmutsning, använd rengöringsmedel för 
polyuretan. Fläckbildande och aggressiva ämnen ska omedelbart avlägsnas från ytan. 
 
Se även våra omfattande rekommendationer avseende rengöring och rengöringsmedel  
www.forbo-flooring.se.
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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.


