LÄGGNINGSANVISNING
TEXTILA MATTOR OCH PLATTOR

> Samtliga kvaliteter från Paragon, Heckmondwike och TiscaTiara

FalckDesign har både textila mattor och plattor samt nålfilt för offentlig miljö.
● FÖRBEREDELSE FÖR LÄGGNING
Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidfäftningsförsämrade fläckar av färg, olja,
eller dyl., liksom damm tas bort. Den relativa fuktigheten i undergolvet får enligt Hus AMA inte överstiga 85 %.
Vid mottagande av plattorna/mattorna kontrolleras att dessa är fria från skador. Vidare kontrolleras att
plattorna/mattorna har rätt färgnummer och om så är nödvändigt att plattorna/mattorna av samma färg är från
samma produktionsserie. Plattorna/mattorna ska tillsammans med limmet lagras i rumstempratur i minst
24 timmar före läggning. Läggningstemperaturen skall vara lägst 18°C och den relativa luftfuktigheten 30-60 %.
Eventuell golvvärme ska slås av 24 timmar före läggning och sätts på gradvis efter det att limmet har härdat,
normalt efter 2 dygn.
● LIMREKOMMENDATIONER
Textilgolvet limmas med textillim enligt anvisning från respektive limleverantör. Rådgör med limleverantören
för rätt lim till respektive baksida och för mattans användningsområde.
● INSTALLATION RULLVARA
Mattorna skall i de flesta fall hellimmas. Följ limleverantörens anvisningar. Lägg samtliga mattvåder med
längsgående kanter mot varandra för att undvika färgskillnader. Mattvåderna ska inte vådvändas. Mattan läggs i
längdriktningen mot ljuset och fönsterväggar. Undvik skarvar vid dörrar, under kontorsstolar och andra utsatta
ställen. Skurna textila mattor fogskärs genom dubbelskärning. Öglade mattor skärs mellan tuftraderna. Observera
att mönstrade mattor tar längre tid att lägga eftersom man måste ta hänsyn till mönsterpassning både på längd
och bredd. Mönstrade mattor kan vid behov behöva enkelskäras för bästa resultat. Lämpliga verktyg att använda
är skarvklämmor, knäkick, dubbelspännare och piggrulle. Vik upp mattvåderna från varandra i skarven, ca 1/3 av
bredden. Limmet påföres med tandad limspackel. Lägg försiktigt ned mattvåderna och passa ihop skarvarna.
Mattklämmor kan med fördel användas för att hålla skarven på plats. Låt klämmorna sitta kvar tills limmet har
torkat. Limma så nästa 1/3 mot nästa mattvåd o.s.v. Tätskär mot vägg. När mattan är lagd valsas mattan från
mitten och ut för att uppnå maximal vidhäftning.
● INSTALLATION PLATTOR
Starta med att mäta ut hur plattorna passar i rummet. Fördela plattorna
så man slipper smala bitar. Snörslå rummets båda mittlinjer vinkelrätt
mot varandra. Börja läggningen från rummets mitt. Montera plattorna
tätt mot varandra kant mot kant. Plattorna kan antingen hellimmas
alternativt fixeringslimmas. Plattorna kan läggas i schackmönster eller
med luggen i samma riktning beroende på vilken mönstereffekt man vill
uppnå. Om möjligt lägg hela ytan på en gång. Gnid eller valsa mattan
mot underlaget för maximal vidhäftning. Använd dra-loss lim/tejplim
enlig leverantörens limanvisningar.
● KONTROLL
Arbetet avslutas med kontroll. Tänk på att täcka golvet på lämpligt sätt för att skydda det.
● BYGGSTÄD OCH SKÖTSELANVISNING
Skötselanvisning finns att ladda ner på www.falckdesign.com.

