Monteringsanvisning Zealand Wool
Innan läggning påbörjas bör följande iakttagas:
Lokalen
Lokalen skall hålla minst 15 grader och normal luftfuktighet mellan 30 – 60 %.
Beakta dock lim leverantörens rekommendation.
Golvet
Det är mycket viktigt att golvet är plant, fast och jämnt när man ska lägga vävda mattor
med låg ribb. Golvet skall vara torrt, rent och utan olja, fettfläckar eller dylikt. Starkt
sugande golv skall behandlas med primer innan läggning påbörjas. Om undergolvet ej är
sugande skall speciellt lim användas för ändamålet. Det är då viktigt att vatteninnehållet i
limmet får avdunsta så att inte mattan påverkas av tillskutande fukt. Tala med utsedd
limleverantör.
Material
Innan tillskärning påbörjas, skall det vara klimatmässig balans mellan lim, textilmatta och
utrymmet mattan ska läggas i. (se ovan)
Innan tillskärning påbörjas skall golventreprenören kontrollera att materialet är korrekt, att
inga synliga fel finns eller eventuella färg och infärgningsfel. Konstaterar
golventreprenören att materialet är felaktigt skall leverantören omgående underrättas för
avtal om åtgärd.
Det är viktigt följa produktionsnummer, riktmärkning samt leverantörens anvisningar.
Placering
Våderna skall alltid ligga i samma riktning, och material ur samma produktion skall
användas i samma rum. Som huvudregel lägger man våderna med skarvarna vinkelrät
mot dom ställen i rummet där det förekommer mest ljusinsläpp.
Undvik i största möjliga mån att placera skarvarna på dom mest utsatta ställen. Skär alltid
våderna i produktionsriktningen, undvik också i största möjligt mån tvärskarvar. Vid dom
tillfällen det inte är möjligt att undvika tvärskarvar, använd kantfixeringslim ( t ex Casco
Plomb)
Skarv
Vid skarvning av flera våder rekommenderar vi följander metoder:
Förskäras;
Förskär våderna ca:3 cm från kanten, följ en rand / garn i mattans längdriktning.
Använd klämmor, om detta nödvändigtvis behövs för att få våden och skarven perfekt
Det är viktigt att följa rapporten i textilmattan för att på så sätt undvika blixtlås effekt

Läggning
Mattan skall hellimmas mot underlaget.
Vi rekommenderar ett vattenbaserat dispersionslim- Thomsit 410 eller liknande kvalitet.

Efter läggningen
Vi rekommenderar att avskärma golvet mot solljus samt undvika golvvärme såväl under
monteringen som dom 2 efterföljande dygnen.
Observera: Avsluta med att välta mattan
Den nylagda mattan får under inga omständigheter grundrengöras/våtrengöras innan
limmet har härdat. (se limproducentens vägledning)
Hör gärna av Er om frågor dyker upp.
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