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LÄGGNINGSANVISNING 
ARTIGO GUMMIGOLV 

Artigo Screed ECO 

Artigo Lava 

Artigo Grain 

Artigo Natura 

Artigo Kayar 

Artigo Granito 

Artigo ND Uni 

 

Artigo Dharma 

Artigo BS Classic  

Artigo BS Strong 

 

Artigo Zeus 

Artigo Rollfloor BR 

Artigo Rollfloor BN 

● FÖRBEREDELSE FÖR LÄGGNING 

Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrade fläckar av färg, olja 
eller dyl., liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med 
tuschpennor och dyl. kan ge missfärgning. Observera att angivet RF-värde för material gäller för byggfukt och 
inte fukttillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme över högtemparaturrör i golv och 
dyl. Gummigolvet skall läggas på ett sugande underlag. Med golvvärme får yttemperaturen inte överstiga 27°C. 
Den relativa fuktigheten i betonggolv får enligt Hus AMA inte överstiga 85 %. Underlag av skivmaterial 
förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C) så att inte rörelser, som senare kan 
orsaka skador, uppstår. Draghållfastheten i underlaget ska vara minst 1,0 MPa. 

Vid mottagande av golvet kontrolleras att detta är fritt från skador. Vidare kontrolleras att golvet har rätt 
färgnummer och om så är nödvändigt att golv av samma färg är från samma produktionsserie. Rullarna skall lagras 
stående, och ska liksom plattor tillsammans med limmet lagras i minst 18°C i minst 24 timmar före läggning. 
Undvik stora temperaturskillnader i rummet. 

● LIMREKOMMENDATIONER 

Gummigolvet limmas med gummilim enligt anvisning från respektive limleverantör avseende mattan/plattans 
tjocklek och användningsområde. Lämpliga limleverantörer är Casco, Uzin och Wakol.  

● INSTALLATION RULLVARA  

Gummigolvet ska inte vådvändas. Vid behov dammsug mattan på baksidan. Efter limning ska mattan vältas mot 
underlaget så att en fullgod vidhäftning sker. Skarvarna kan fogförslutas på två sätt, antingen läggas kant i kant 
eller trådsvetsas.  

Alt.1 Kant i kant; lägg våderna med ca 3 cm överlapp och skär igenom båda mattorna med hjälp av en 
stållinjal och pressa därefter ihop skarvarna. Alternativt kan också en nedfällare användas.  

Alt.2 Trådsvetsas; lägg våderna som i ovan alternativ och förbered för fogfräsning och svetsning. Svetsning 
ska utföras med varmluftspistol med anpassad värme. Svetstråden ska svalna innan renskärning sker. 
Svetsning ska ske först 24 timmar efter läggning.  

● INSTALLATION PLATTOR 

 Observera riktningspilarna på 
plattornas baksida. Alla pilar ska peka 
åt samma håll vid installationen. Vid 
behov dammsug plattan på baksidan. 
Mät in rummets centrummått. Starta 
läggningen från mitten och lägg 
plattorna utåt väggarna. Lägg om 
möjligt med förskjutna skarvar i 
förband. Placera plattorna tätt intill 
varandra utan att pressa ihop kanterna. 
Pressa fast plattorna ordentligt. Använd 
vält för att få maximal vidhäftning mot 
golvet.  
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● KONTROLL 

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester, vilka tas bort med fuktig trasa 
alternativt limtvätt. Tänk på att täcka golvet på lämpligt sätt för att skydda det. 

P.g.a. tillverkningsprocessen kan en viss gulning förekomma. Detta försvinner naturligt genom dagsljus 
beroende på dess intensitet och varaktighet. Med artificiellt ljus kommer försvinnandet att ta längre tid. 

Färgavvikelser mellan golvmaterial och tillbehör kan förekomma. 

Vid användande av kontorsstolar ska dubbla, mjuka gummihjul av typ W användas. 

● BYGGSTÄD OCH SKÖTSELANVISNING 

Skötselanvisning finns att ladda ner på www.polyflor.se.  


