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Produkter och användningsområden

Nordic Stabil Acczent Loose Lay

En bostadsprodukt för både renovering och nyproduktion.
Klarar stegljudsnormen för bostäder. Dubbelarmeringen 
ger extra dimensionsstabilitet. Produkten kan läggas direkt 
på betongundergolv alternativt ovanpå gammal golv-
beläggning.

Kan läggas på betong med fukthalt upp till 90% RF.

Denna produkt är avsedd för offentlig miljö. Den kan lösläggas 
på alla typer av underlag. Klarar en fukthalt upp till 95% RF. 
Den är dubbelarmerad för högsta form- och dimensions-
stabilitet. Den enda produkten som vi rekommenderar för lös-
läggning på spånskiva.

Förutsättningar
Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från 
sprickor. Fläckar av färg, olja e d som kan orsaka miss-
färgningar, liksom damm och annan lös smuts, tas bort. 
Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, 
markeringar med tuschpennor o d kan ge missfärgning.

Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av 
normal konstruktionsbetong ej överskrida 90 % (Nordic 
Stabil) eller 95% (Acczent Loose Lay) RF mätt enligt 
Hus AMA 98 YSC.1.

Observera att fuktmätning alltid skall utföras av särskilt 
utbildad personal.

Vid ev. rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att 
golvmaterialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temp-
eratur än 30°C då missfärgningar och andra förändringar av 
materialet annars kan uppstå. Detta gäller även utrymmen med 
golvvärme.

Nordic Stabil
Användningsområden Undergolv Fogning

Bostäder Befi ntlig plastfi ltmatta
Cushiongolv max ca 2 mm tjocklek
Combi-mattor
Linoleum
Betong

Trådsvets

Acczent Loose Lay
Användningsområde Undergolv Fogning

Skolsalar
Daghem
Personalrum
Kontor och liknande

Alla typer av underlag samt nålfi lt Trådsvets

Defekt Åtgärd och verktyg
Uppåtstående ojämnheter Slipning med s k nätrondell

Mindre sårigheter – jack Ifällning med likvärdigt material alt. ispackling med polyester-
spackel eller motsvarande.OBS! Missfärgningsrisken vid 
felaktig dosering av härdare eller dåligt blandat spackel.

Fogöppningar upp till 3 mm Tarketts Spackeltejp

Fogöppningar större än 3 mm Ifällning med likvärdigt material alt. ispackling med poly-
esterspackel eller motsvarande. OBS! Missfärgningsrisken vid 
felaktig dosering av härdare eller dåligt blandat spackel.

Smärre kantresningar Slipning med s k nätrondell

Större kantresningar Limmas ned. Vid behov, slipa till med nätrondell

Undergolvets behandling vid läggning ovanpå befi ntlig beläggning

Tabell A



Hantering
  Om material från fl era rullar används, skall dessa ha samma   
  tillverkningsnummer och tas i nummerföljd. Spara rullkorten tills 
  läggningen är slutförd.

  Vådvänd alltid när så kan ske. Se separat mönstertabell.
  På grund av produkternas formstabilitet är det viktigt att undvika 
  veck eller kraftiga vikningar som kan ge förändringar synliga i   
  släpljus.

Rullar skall lagras stående. Före läggning skall materialet få möjlig-
het att anta rumstemperatur. Anmäl omedelbart eventuella fel på 
materialet till Tarkett. Ange då alltid färg-, order- och rullnummer.

Läggning allmänt
  Skall alltid ske i rumstemperatur, dock lägst 18°C. Skär alltid till  
  våderna och låt dem ligga utlagda för acklimatisering före till-  
  passning. Speciellt viktigt vid längre våder.

  Före montering skall ovillkorligen såväl material som underlag 
  ges möjlighet att anta rumstemperatur d v s en temperatur av 
  minst +18°C. Relativ luftfuktighet skall vara 30 - 60%.

  Mattorna lägges löst utan tätpassning vid något tillfälle. 
  UNDANTAG: Vid dörrfoder eller annat ställe upp till 100 mm 
  längd. Vid dörrfoder i trä kan man såga ett spår med t.ex. fog  
  svans i vilket mattan stoppas in.

  Se upp så att spänningar = BUBBLOR ej byggs in. Plana alltid 
  ut våderna med t ex en sopborste före tillpassning.

För bästa resultat, låt gärna de tillkapade våderna ligga 
utlagda en stund före tillpassning. Pressa ut eventuella 
luftbubblor med sopborste.

Se alltid till att cirka 3 mm spalt erhålles mot rummets alla 
begränsningar.

Anslutningar vid dörrtrösklar måste göras med rörelsemån för 
mattan. Läggning i fl era sammanhängande utrymmen utan 
avgränsande trösklar o dyl. rekommenderas ej.

OBS! Mattan får ej klämmas fast.

Det är av yttersta vikt att socklar, foder, lister och trösklar 
monteras på ett sådant sätt att inte golvmaterialet låses fast.

Skarvning allmänt
Förekommer det mer än en skarv användes den dubbelhäftande 
tejpen som enkeltejp d v s man låter skyddspappret sitta kvar.

OBS! Vid skarvning av Acczent Loose Lay enkelhäftas samtliga 
skarvar.

Ge akt på ev mönsterpassning. Vid underlag av plastfi ltmatta: 
Var försiktig vid skarvskärningen, skär ej igenom och ner i plastfi ltmattan. 
Risk för kantresning!

Skarvar tejpas med Tarketts dubbelhäftande SKARVTEJP eller annan av 

leverantören garanterat mjukgörarebeständig tejp. 

Läggning Nordic Stabil 

För användningsområden och lämplig undergolvstyp, se tabell A.
Maximalt sammanhängande yta för lösläggning är 25 m2.

Läggning i kök
När golvläggning sker före montering  av köksinredning måste produkten hel-
limmas. Produkten är möjlig att installera med sockeluppvik bakom köksin-
redning när så erfordras. Vid lösläggning förutsätts att köksinredningen redan 
fi nns på plats.
I urtag för vitvaror krysstejpas materialet och skarven placeras cirka 30 mm 
bakom sparksockelns tänkta förlängning. Dessa skarvar dubbeltejpas mot 
underlaget. I övrigt installeras mattan med 3 mm spalt mot begränsningar.

Fogar skall maskinfräsas före trådsvetsning, dock ej djupare 
än ca en tredjedel av mattans tjocklek. Kontrollera fräsens 
inställning på en spillbit.
För djup fräsning kan leda till att renskärning av tråden 
försvåras. För att undvika onödig värmepåverkan på golv-
beläggningens ytskikt närmast fogen rekommenderar vi att man 
alltid använder Tarketts snabbsvetsmunstycke.
Tänk på att du normalt kan använda en lägre temperatur vid 
svetsningen eftersom fräsdjupet är grundare än vid svetsning 
av homogena material.
Svetstråden måste kallna före renskärning. Renskärningen 
utförs i två omgångar grov- respektive fi nskärning.
Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte 
skadar mattans ytskikt.
Innan du börjar svetsa, prova på en spillbit för att anpassa 
värmen till svetshastigheten.

Skarvning



www.tarkett.se

Läggning Acczent Loose Lay
För användningsområden och lämplig undergolvstyp, se tabell A.

Maximalt sammanhängande yta för lösläggning är 100 m2. Vid 

korridorer över 25 meters längd monteras med rörelsefog enligt skissen.

Utrymmen med tung rullande belastning är ej lämpliga för 
lösläggning. Exempelvis trafi k med matvagnar, tvättvagnar eller 
dylikt.

Vid kontorsstolar skall mattan skyddas med underlägg av plexi-
glas, karbonat eller motsvarande.

Eftersom produkten är extremt formstabil kan ibland kanstspän-
ningaruppstå under vissa transport- och lagringsförhållanden. 
Om så är fallet, rekommenderas att våderna rullas ihop med 
baksidan utåt före tillpassning.

Lösläggning på betongunderlag 
med fuktproblem
Max fuktvärde 95% RF, se vidare under rubriken ”Produkter och 
användningsområden”.

Förberedelser
Tag bort befi ntlig golvsockel.

Riv ut befi ntlig beläggning.

Rengör noggrant undergolvet från lim- och mattrester och låt under-
golvet bli yttorrt.

Spackla undergolvet med avjämningsprodukt som uppfyller Golv-
branschen’s minimikrav. Beträffande skikttjocklekar etc följ leverantö-
rens anvisningar.

Undergolv med kvarvarande rester av asfaltlim o liknande spacklas upp 
så att man efter slipning ej kan fi nna några limrester som bryter igenom 
avjämningsmassans ytskikt.

OBS! För ett bra resultat är det viktigt att undergolvet är helt rent och 
fritt från smuts, organiska ämnen (sågspån etc) eller andra rester från 
byggprocessen. Om man inte är noggrann beträffande detta,kan mögel-
angrepp, förruttnelse etc skapa förnyade problem.

Undergolv med luktproblem får ej åtgärdats förrän man fastställt orsa-
ken, sanerat eller på annat sätt undanröjt risken för fortsatta luktpro-
blem.

Fogar skall maskinfräsas före trådsvetsning, dock ej djupare 
än ca 2/3 av mattans tjocklek. Kontrollera fräsens inställ-
ning på en spillbit.
För att undvika onödig värmepåverkan på golvbeläggning-
ens ytskikt närmast fogen rekommenderar vi att man alltid 
använder Tarketts snabbsvetsmunstycke.
Svetstråden måste kallna före renskärning. Renskärningen 
utförs i två omgångar grov- respektive fi nskärning.
Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte 
skadar mattans ytskikt.
Innan du börjar svetsa, prova på en spillbit för att anpassa 

värmen till svetshastigheten.

Skarvning

Använd alltid ventilerad golvsockel och se till att sockeln 
efter montering inte klämmer fast mattan mot underlaget.
Speciell urfräst sockel rekommenderas för detta ändamål, 
Tarketts Ventilerad golvsockel trä fi nns att tillgå. 

Viktigt
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