
Läggningsanvisning för textila plattor 
 
Paragon 

 

                                                                                                      

Kontrollera att artikelnumret stämmer 

enligt beställningen och att alla paket 

har samma batchnummer. Om 

transportskador upptäcks ska detta 

noteras på fraktsedeln och Polyflor ska 

omedelbart kontaktas. Inget ansvar tas 

för eventuella fel eller färgskillnader 

efter att plattorna har lagts. Vid 

ombeställning med ett annat parti kan 

färgskillnader uppstå. Produkt- och 

batchnummer finns på paketen. 

 

ACKLIMATISERING 

Det är viktigt att produkten inte utsätts 

för stora temperaturskillnader före, 

under och efter läggning. Plattorna och 

fixeringslimmet ska förvaras minst ett 

dygn i det rum där de ska monteras, 

med en konstant temperatur på min. 

18°C. I kalla perioder måste man räkna 

med något längre acklimatiseringstid, 

gärna 2 till 3 dagar. 

Det rekommenderas att förvara max. 5 

paket på höjden, inte längs med ytter-

vägg och att förpackningar öppnas i 

ena änden. 

En jämn temperatur före och under 

montering är viktig för slutresultatet. 

Det får inte ske några förändringar i 

temperatur eller luftfuktighet den 

första veckan efter installationen så att 

fixeringslimmet torkar ut innan golvet 

tas i bruk. 

 

MONTERING 

Relativa fuktigheten i underlaget ska 

mätas enligt RBK (www.rbk.nu) gällande 

AMA Hus. Rekommenderade 

fuktvärden är max. 85% RF i underlag av 

betong, max. 12% i spånskiva utan 

golvvärme och max. 8% med golvvärme. 

Installation av golvet får inte ske vid en 

temperatur under 18°C. Undergolvet 

ska ha en temperatur på min. 15°C, ska 

dammsugas, vara rent, platt, torrt och 

fritt från färg- och oljefläckar (och dyl.) 

innan montering kan ske. 

Täck fönster där solen kommer in för 

att förhindra att värmen torkar ut 

fixeringslimmet innan plattorna läggs. 

 

Det bästa undergolvet är slätt, 

enhetligt och absorberande. Alla paket 

som används i samma rum har samma 

batchnummer. 

 

Tänk på att ha bra arbetsbelysning, 

det är viktigt! 

 

Börja med att dra en mittlinje i 

rummet så att plattorna följer linjen, 

använd gärna krita eller penna. 

Eventuell avslutning mot sidoväggar 

avgör om mittlinjen måste flyttas för 

att säkerställa att plattor mot väggar 

blir en halv storlek större. 

Det kan vara bra att rita flera linjer på 

golvet för att säkerställa att plattorna 

följer raka linjer. 

Att skapa en lång mittlinje kan vara 

svårt och leder ofta till felaktigheter. 

För att minimera detta problem kan 

denna alternativa läggningsmetod 

användas: 

 

 
 

D till B är inställd som mittlinjen 

medan F till G är inställd som 

mittlinjen tvärs över rummet. Detta 

innebär att plattor kan läggas i ett fält i 

taget. PS. Kom ihåg att F till G måste vara 

exakt 90 grader på mittlinjen D till B. 

 

Det är viktigt att plattorna läggs ner 

med samma tryck mot varandra. 

Kontrollera ofta att skarvarna är täta 

men inte så täta att de pressas mot 

varandra. Toleranskraven på storlek 

gör att plattor som läggs med olika 

tryck kan komma ur vinkel och därmed 

börja tanda. 

 

När plattor med skuren lugg monteras 

är det viktigt att garn borstas bort från 

kanterna så att det inte blir kvar i 

skarvarna. 

 

Plattor läggs normalt i schakmönster, 

en mot norr och en mot väst. Det går 

även att lägga plattorna i samma 

riktning så att det blir ett enhetligt 

mönster. De olika möjligheterna finns 

markerade på paketen. 

 

 

LIMNING 

Textila plattor limmas med ett fixerings-

lim. Detta är ett lim som gör det enkelt 

att byta ut plattor oavsett om de ska 

förnyas, är slitna eller skadade. 

Följ limleverantörens instruktioner och 

rekommendationer för användning av 

limmet och applicera det med den 

rekommenderade rullen eller annat 

lämpligt verktyg. 

Förbrukningen kommer att variera med 

undergolvets uppsugningsförmåga. Om 

för mycket lim appliceras kommer 

plattorna att fastna hårdare på 

undergolvet och göra det svårt att byta 

senare. 

 

Vissa plattor med textilbaksida kräver ett 

annat lim för att användas än för plattor 

med bitumenbaksida. Kontakta din 

limleverantör för rekommendationer. 

 

Plattor med visuella fel eller defekter 

ska aldrig monteras. 

 

GENERELLT 

Efter att golvet har lagts ska det täckas 
för att undvika skador från tung 
utrustning, möbler eller annat arbete 
som ska slutföras på golvet efter 
läggning. 

 
BYGGSTÄDNING 

Ta bort all lös smuts och städa med en 

dammsugare. Använd om möjligt en 

elektrisk mattborste med roterande 

borstar för att ta bort damm och 

partiklar från mattan. 

OBS: Högluggade mattor med ett djup 

på 2 cm eller mer - bör dammsugas 

med ett plant munstycke eftersom 

roterande borstar kan skada 

garnfibrerna. 

 

ATT TÄNKA PÅ 

I de flesta fall kommer den givna 

läggningsanvisningen att kunna täcka 

de flesta frågor som rör monteringen 

av plattorna. Om du vill ha mer 

information, vänligen kontakta Polyflor 

för ytterligare information. 

________________________________ 

 

För mer information, kontakta Polyflor 

Nordic, tel. 0300-15820, 

info@polyflor.se eller vår hemsida 

www.polyflor.se. 


