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Square
Undergolvet skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt 
från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fl äckar av färg, 
olja eller likande skall tas bort. Observera att asfalt, spill 
av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tusch-
pennor 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 %.

Kartonger med plattor får ej staplas mer än fem st. 
i höjd. Se till att kartongerna ligger plant och parallellt.  

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 materia-
let. 

Vid läggning av sammanhängande ytor i samma färg skall 
plattor från samma batch användas och kartongerna skall 
användas i nummerordning. 

Vid läggning av större sammanhängande ytor kan större 
svackor eller andra ojämnheter i golvet orsaka

s.k. tandning mellan plattor/strips. Denna tandning beror 
inte på måttfel i produkten. 

Planera läggningen noga och markera hjälplinjer med 
blyerts. OBS! Säkerställ innan den första raden av plattor 
läggs:

• Att kapade plattor intill väggar är minst 10 cm breda

• Att kapade plattor vid dörröppningar och hörn har
 minst en halv plattas bredd. 

Normalt läggs plattor i schackmönster, d.v.s. varannan 
platta vriden 90°, se skiss nedan:

På många produkter fi nns det på baksidan tryckta eller 
präglade pilar som anger riktningen.

Produkten hellimmas med s.k. golv & vägglim eller för 
produkten anpassat lim (se Branschrekommendationer för 
limning från GBR) Se leverantörens anvisningar beträff-
ande limmängd, öppettider etc.

Fastgnidning är viktigt. Komplettera med eftervältning, 
vältning korsvis ger ett bättre slutresultat.

Installera aldrig material som du misstänker är
felaktigt/defekt.  

Svetsning
Produkten kan trådsvetsas - kontrollera med beställaren 
om detta skall göras.

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. Renskärningen 
utförs i två omgångar, grov- respektive fi nskärning. Se till 
att renskärningskniven är i god kondition och inte skadar 
mattans ytskikt. 
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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.

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. 

Eventuellt kvarvarande limrester avlägsnas med limtvätt 
eller annan av limtillverkaren rekommenderad produkt. 
Medlet får inte anbringas fl ödigt eftersom det vid pro-
dukter som ej svetsats kan tränga ned i fogarna och skada 
limförbandet.  

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 har bundit. 
Höga belastningar under denna tid kan ge bestående 
intrycksmärken.

Skötselråd
OBS! Man bör vid våtstädning av installationer som ej 
svetsats vara uppmärksam på att vatten som tränger ned i 
fogarna kan påverka limfogens hållfasthet. 

Särskilda skötselråd fi nns 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
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Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00  - Fax : 32 20 92 01 
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no 

SUOMI/FINLAND
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Tarkett AB
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