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Tapiflex och Acczent Excellence 
Undergolvet skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt 
från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, 
olja eller liknande skall tas bort. Observera att asfalt, 
spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med 
tuschpennor och dylikt kan ge missfärgningar.

Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal 
konstruktionsbetong ej överskrida 85 % RF mätt enligt 
aktuell utgåva av HusAMA. Notera att detta värde gäller 
endast för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, 
över pannrum, med golvvärme, över högtemperaturrör 
i golv och liknande. Observera att mätning alltid skall 
utföras av särskilt utbildad personal.

Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot 
(vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C), så att inte rörelser 
som senare kan orsaka skador uppstår.

Eventuell golvvärme skall dimensioneras så att golvets 
yttemperatur ej vid något tillfälle överstiger 27°C.

Beträffande val av lim vid olika underlag/ytmaterial hän-
visar vi till aktuell utgåva av GBR’s limrekommendationer.

Hantering/lagring
Före montering måste material, lim och underlag ges möj-
lighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som 
är lägst 18°C. Relativ luftfuktighet skall vara 30-60 %.

Rullar lagras stående.

Förberedelser
Se till att avlägsna damm och lösa partiklar noggrant.

Vid spackling skall golvavjämning uppfylla krav enligt  
aktuell HusAMA. OBS! Vid användning av 2-komponents 
polyesterspackel kan missfärgning uppstå vid felaktig 
och/eller otillräcklig blandning. Blanda ej direkt på  
underlaget. 

Använd endast blyertspenna vid ev. märkning. Observera 
att alla markeringar med sprit- och märkpennor, märk- och 
stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka 
missfärgningar genom s.k. migration. 

Läggning
Montering skall ske i rumstemperatur, lägst +18°C. Den 
relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara 30-60%. 

Eventuell golvvärme skall stängas av minst 48 timmar före 
läggning och hållas avstängd i 48 timmar efteråt. 

Var aktsam på golvtemperaturen vid läggning på starkt 
solbelysta ytor. Extrema temperaturer kan ge problem 
vid limning och orsaka dimensionsförändringar hos  
materialet. 

Om material från flera rullar används, skall dessa ha 

samma tillverkningsnummer och bör tas i nummerföljd.

Vådvänd alltid när mönsterbilden så medger för att und-
vika färgdifferens.

Produkten hellimmas med s.k. golv & vägglim eller för 
produkten anpassat lim (se Branschrekommendationer 
för limning från GBR).

I bostadsmiljöer med normal belastning kan Acczent 
Acoustic även lösläggas på ytor upptill 25 kvm. Se lägg-
ningsanvisning för Nordic Stabil för råd kring lösläggning.

Installera aldrig material som du misstänker är 
felaktigt/defekt.  

Fogning
Produkten skall trådsvetsas med färganpassad tråd. 

Fogar skall fräsas eller fasas före svetsning. Fräsning/ 
fasning får inte göras djupare än maximalt 2/3 av mattans 
tjocklek. 

OBS! Vid produkter med skumbaksida får inte fräsning/
fasning göras djupare än max 1,0 mm eller ner till skum-
skiktet. Kontrollera fräsens inställning på en spillbit, 
fräs/fasa aldrig ner i produktens skumskikt. 

För att undvika onödig värmepåverkan på golvbelägg-
ningens ytskikt närmast fogen, rekommenderar  vi att 
man alltid använder Tarketts snabbsvetsmunstycke 
med smalt utblås.

Svetstråden  måste kallna före renskärning. Renskär-
ningen utförs i två omgångar, grov- respektive finskär-
ning. Se till att renskärningskniven är i god kondition 
och inte skadar mattans ytskikt. 

För bästa resultat bör svetsning ej ske förrän limmet har 
bundit, vanligen 24-48 timmar efter läggning. Innan du 
börjar svetsa, prova gärna på en spillbit för att anpassa 
värmen till svetshastigheten.

Produkten kan även kemfogas i utrymmen med lägre 
belastning. Använd Tarkofix eller annan för produkten 
lämplig s.k. kemfog. 

För  bästa resultat skall skarvarna före fogning tätskäras 
med dubbelskärningstekniken. Rådgör med beställaren  
om du är osäker på vilken typ av fogmetod som skall 
användas.

Kontroll
Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är 
fri från limrester och att inte några släppor eller blåsbild-
ningar har uppstått efter monteringen. 

Tänk på att!
Vänta minst 24 timmar innan golvet tas i bruk.

Det nylagda golvet är extra känsligt för höga punktlaster 
(möbelben, hyllor etc.) de första dagarna innan limmet 
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har bundit. Höga belastningar under denna tid kan ge 
bestående intrycksmärken.

Skötselråd
Särskilda skötselråd finns på www.tarkett.se

Information

DANMARK 
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00  - Fax : 32 20 92 01 
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no 

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se Ex
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