LÄGGNINGSANVISNING
1. ALLMÄNT

5.

För att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt är det
av yttersta vikt att inläggningen görs av professionella
hantverkare på ett fackmannamässigt sätt med för
ändamålet avsedda verktyg och tillbehör, samt att
läggningsanvisningarna iakttas. Beakta även gällande
branschregler och de anvisningar som lämnas av leverantör av lim, spackel m.m.

Innan kapning och inläggning ska rullen/rullarna rullas
ut för att söka efter eventuella felaktigheter som eventuellt inte uppdagats i fabrik. Vid tveksamheter ska vi
alltid kontaktas för diskussion och beslut om eventuella
åtgärder. Reklamation avseende fabrikationsfel i mönster, färg eller dylikt godkänns inte ifall mattan redan
tillkapats eller lagts in.

Följs de angivna anvisningarna kommer installationen
att gå enklare och fortare, samtidigt som man kan utesluta tidskrävande och kostsamma efterarbeten.

6.

Underlaget ska vara jämnt, bärande, hållfast, genomtorrt (max 90 % RF), rent och fritt från limrester, utan
sprickor samt drag-och tryckfast. Mycket sugande eller
dammande underlag primas med lämplig ECODUR-primer, eller annan likvärdig produkt. Ojämna underlag primas och spacklas med lämplig snabbtorkande ECODURavjämningsmassa, eller annat likvärdigt material

3.

TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

Golvbeläggningar tillverkade av sisal, kokos och jute
påverkas i stor utsträckning av fuktighet. Detta ger upphov till krympning hos mattor av sisal respektive jute.
Beläggningar tillverkade av kokosfiber expanderar vid
kontakt med fuktighet i luft och lim, varefter de krymper då förhållandena blir torrare. Detta kan medföra
att skarvarna går isär. Extrem försiktighet måste därför
iakttas för att minimera problemen.
Lägsta golvtemperatur är 15°C och den rekommenderade luftfuktigheten bör helst inte överstiga 85 % RF.

4.

INSTALLATIONSMETODER

Alla våra beläggningar skall hellimmas då de monteras
heltäckande. Vi rekommenderar alltid i första hand
ECODUR S 82 textilbeläggningslim. I andra hand annat
likvärdigt material.

KONDITIONERING

Beläggningar tillverkade av sisal, jute och kokos ska
konditioneras i minimum 48 timmar i det utrymme där
de ska läggas in. Vi rekommenderar att rullen/rullarna
kapas ned i lämpliga längder och att våderna läggs ut
på golvet. Tänk på att kapa våderna med både krympoch skärmån.
Ifall det av olika anledningar inte går att rulla ut hela
rullen före läggning ska åtminstone allt emballage
avlägsnas och rullen rullas ”löst” så att luft kan cirkulera
genom mattan. Observera att det vid denna typ av
konditionering kan krävas längre tid innan mattan är
klar att läggas.

7. ÖVRIGA FÖRBEREDELSER OCH KAPNING
Innan arbetet med att skära till våderna påbörjas ska
beslut tas om i vilken riktning mattan ska läggas. Beakta
eventuell mönsterpassning, från vilket håll ljuset faller,
var skarvarna är minst iögonfallande, mattans mönster i
förhållande till väggarna, eventuella anslutningar till andra golvpartier, samt möblernas utseende och placering.
Observera att mattor av naturfiber kan uppvisa s.k.
bowing i viss utsträckning, vilket gör att skarvområdet
blir mer iögonfallande eftersom man där får en viss
förskjutning i mattans vävstruktur. Om man i största
möjliga utsträckning önskar undvika detta fenomen
bör man inte välja kvalitéer med randigt mönster.
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2. FÖRBEHANDLING AV UNDERLAG

BESIKTNING AV LEVERERAD MATTA

1.
2.
3.

Anpassa den första våden så att det finns en skärmån om ca 6 cm mot samtliga väggar.
Markera positionen av första skarven på golvet med
en blyertspenna.
Dra tillbaks ca hälften av våden så att ungefär halva
underlaget blir synligt. Dra ut limmet med limspridare försedd med lämpligt limspridarblad, fram till
ca 2,5 cm från strecket. Till matta med lätt strukturerad baksida rekommenderas B1-tandning medan
en grövre baksida kräver B2-tandning.

4.

Lägg ner våden i det våta limmet och repetera steg
3 ovan för resterande halvan.

5.

Använd en ”gnidde” och/eller vält för att ge en bra
övervätning av limmet mot mattans baksida.

6.

Passa in nästföljande våd med ett överlapp på ca 3
cm mot föregående våd. Markera återigen positionen för nästkommande skarv på golvet. Repetera
därefter steg 3-5.

7.

8.

9.

Dubbelskär mattan, dvs. skär igenom båda våderna
där dessa överlappar och avlägsna den överblivna
remsan. Vid vissa typer av beläggningar kan det
ibland bli tvunget att ta hjälp av en kraftig sax.
Dra tillbaks våderna så att lim kan appliceras i
skarvområdet och lägg därefter ned båda våderna i
vått lim och välta området så att en bra övervätning
uppnås. Använd en s.k. ”sealer” i skarvområdet för
att minimera risk att mattan fransar sig.
Pressa ned eventuella partier där mattan ännu inte
ligger fast i limmet, och välta ytterligare om så
bedöms vara nödvändigt.

9. LÄGGNING STEG FÖR STEG
  när mattan har ett distinkt randigt eller
  rutigt mönster och skall trådradsskäras
1.

Lägg ut och placera våderna på golvet med god
skärmån mot alla väggar.

2.

Skär kanten av våderna trådrakt där de skall skarvas.
Använd mattkniv försedd med lämpligt knivblad.
Justera in våderna med hjälp av en knästräckare så
att skarven/skarvarna redan i detta skede ligger i
rätt läge.

3.

Dra tillbaka våderna till hälften och applicera sedan
limmet på golvet med hjälp av en limspridare försedd med lämpligt limspridarblad. Till matta med
lätt strukturerad baksida rekommenderas B1-tandning medan en grövre baksida kräver B2-tandning.

4.

Lägg ner våderna en efter en i limbädden. Kontrollera, och vid behov justeras mattan omedelbart så
att inga glipor uppstått i skarven på grund av att
mattan har rubbats från sitt korrekta läge.

5.

Använd en ”gnidde” och/eller vält för att stryka ut
våderna och ge en bra övervätning av limmet mot
mattans baksida.

6.

Repetera sedan från steg 3, för resterande halvan av
golvytan

7.

Skär ned mattan mot alla väggar

8.

Pressa ned eventuella partier där mattan ännu inte
ligger fast i limmet, och välta ytterligare om så
bedöms vara nödvändigt.

9.

Använd en s.k. ”sealer” eller stadkantslim i skarvområdet för att minimera risk att mattan fransar sig.
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8. LÄGGNING STEG FÖR STEG
  när mattan ska dubbelskäras

