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Läggningsanvisning för mattplattor 
 
Informationen i följande läggningsanvisning är av allmän karaktär. Först en lämplig och 
fackmässig korrekt läggning, motsvarande "Allmänna tekniska föreskrifter" ATV/VOB del 
C DIN 18365 och de senaste instruktionerna resp. direktiven, resulterar i en lämplig och 
fackmässig bearbetning. 
 
Denna läggningsanvisning är ett komplement för erfarna mattläggare och gör inga 
anspråk på att vara komplett. Om rekommendationerna och bearbetningsföreskrifterna 
från leverantörerna av tillsatsmedel, t.ex. fixeringar och spackel, avviker, är tillverkarens 
information alltid bindande. Allt material som används ska vara ändamålsenligt och 
kompatibelt. Mattläggningen får inte inverka negativt på byggnaden eller golvytan. Det är 
planerarens och mattläggarens ansvar att använda produkter som är anpassade till 
varandra resp. ha tillräckligt stora testytor för att kunna utesluta eventuella felkällor. 
 
Vid behov ska läggaren utifrån sin kontroll- och noggrannhetsplikt skriftligt meddela 
tveksamheter till byggherren eller byggledningen innan arbetet påbörjas. 
 
Om våra kartonger eller lastpallar med mattplattor trots transportförpackningen är 
skadade vid leveransen ska detta omgående antecknas på speditörens följesedel och varan 
vid behov tas emot med förbehåll. Endast om skadorna antecknas kan speditören bli 
ersättningsskyldig. 
 
1. Underlag 
De viktigaste typerna av beläggning är: Cementavjämning, anhydritavjämning, betongyta, 
gjutasfaltsavjämning, magnesia-avjämning, spånskivor, golvdelsavjämning o.s.v. Vid 
läggning på dubbel- och hålbotten ber vi dig ta kontakt med vår rådgivare resp. med vår 
användningsteknik (fax: 0521 9245936, E-post: technik@carpet-concept.de). 
 
1.1 Kontroll av underlaget 
Innan golvtextilerna förbereds måste uppdragstagaren (mattläggaren) noga undersöka om 
underlaget är lämpligt. Läggaren ska lämna sitt kontrollprotokoll skriftligt till 
uppdragsgivaren, se VOB del B § 4 nr. 3. 
 
Exempel: 
o Ojämnheter som överskrider jämnhetstoleransen enligt DIN 18202 
o Sprickor i underlaget 
o Stängda rörelsefogar 
o För fuktigt underlag 

(underlaget ska vara och förbli torrt) 
o För grovt och poröst underlag 
o Smutsig yta på underlaget 
o Inte tillräckligt fast yta på underlaget, 

t.ex. vittrande golvbeläggning 
o uppvärmningsprotokoll vid golvvärme föreligger ej eller markeringar i 

golvbeläggningen för fuktighetsmätning saknas 
o Felaktigt höjdläge hos angränsande komponenter 
o Olämplig temperatur på golvytan och olämpligt rumsklimat (minst 18°C vid en relativ 

luftfuktighet mellan 40 och 65 %. Klimatförutsättningarna måste vara uppfyllda 
72 timmar före och efter mattläggningen, dag och natt.) 

o inget överskott på kanten av isolationsremsan 
o o.s.v. 
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Varning! 
Om underlaget inte kontrolleras kan skador uppstå under eller efter mattläggningen. 
 
1.2 Fuktighetskontroll 
Underlag, med undantag av asfaltkonstruktioner, uppvisar en viss fukt. Så snart dessa 
grundparametrar överskrids, d.v.s. att golven fortfarande är för fuktiga, kan den förhöjda 
fuktigheten vid läggningen leda till skador under den efterföljande perioden. Av denna 
anledning ska golvet före läggningen kontrolleras med en lämplig fuktighetsmätning, t.ex. 
CM-metoden. Föreliggande värden ska beaktas utifrån yrkesmässiga regler. Vid golvvärme 
ska byggherren ställa ett uppvärmnings- och nedkylningsprotokoll till förfogande med 
hänsyn till placeringen av snitten. Vidare ska golvläggaren utföra en fuktighetsmätning på 
markerade ställen (utan värmerör). Vid läggningen och när läggningen är avslutad ska 
golvtemperaturen uppgå till ca. 22°C. 
 
1.3 Grundning och spackelmassa 
Underlag där spackelmassa inte fäster permanent ska grundas, t.ex. mycket täta, mycket 
hala eller mycket porösa och starkt sugande underlag. Vid anhydrit- och magnesia-
avjämning krävs alltid en grundning. 
 
2. Läggning på gamla underlag 
Golv som redan tidigare har haft en fastlimmad nyttobeläggning ska befrias fullständigt 
från limrester och andra orenheter så att det uppstår en fast, slät yta. I anslutning ska ytan 
grundas och spacklas med spackelmassa med sugförmåga. Lämplig spackelmassa samt 
påstrykningstjocklek och vattencementfaktor anges i spackeltillverkarens 
bearbetningsdirektiv. 
 
3. Bearbetning  
Kontrollera före tillskärningen att mattplattorna är felfria, att färgerna är intakta och att 
det inte finns några andra synliga skador. Vid kontrollen måste standardtoleransvärdena 
beaktas (t.ex. färgförlust i en batch enligt gråskala ≥ nivå 3). Eventuella fel ska genast 
anmälas till Carpet Concept innan enstaka mattplattor skärs till. Efter tillskärningen eller 
mattläggningen kan synbara fel inte ersättas. 
 
4. Klimatisering 
För att garantera en felfri läggning ska de mattplattorna och fixeringen klimatiseras 
ca. 48 timmar före bearbetningen. En golvtemperatur på minst + 15oC och en 
rumstemperatur på ca. + 18oC vid en relativ luftfuktighet mellan 40 och 65 % krävs. 
 
För att uppnå en likformig klimatisering får maximalt fem kartonger staplas ovanpå 
varandra. 
 
5. Underlag 
Om mattplattor läggs på upphöjda golvplattor, ska dessa plattor grundas så att en 
likformig sugförmåga kan uppnås. Innan grundningen och fixeringen appliceras ska 
fogarna i det upphöjda golvet tejpas över för att undvika att fixering tränger in, vilket 
annars kan leda till att de upphöjda golvplattorna limmas samman. Fixeringen ska 
appliceras exakt fram till väggarna och om förhanden även till skenor och andra 
avgränsningar. 
 
Kontrollera när mattplattor läggs på upphöjda golvplattor att fogarna i mattplattorna 
placeras med minst 10 cm förskjutning i längd- och tvärled gentemot fogarna i de upphöjda 
golvplattorna. Därmed kan höjdskillnader och nedsmutsning vid dragluft osv. undvikas. 
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6. Läggning  
Mattplattorna som har lagts ut och klimatiserats i ca. 48 timmar ska kontrolleras igen 
avseende rätt färgton och liknande. Vid mattplattor kan avvikelsen mellan plattornas 
kanter och mönstret på plattorna uppgå till ± 5 mm. 
 
Vid en parallell läggning i samma riktning ska ett slagsnöre spännas ungefär i rummets 
mitt parallellt till huvudlinjen eller en markering göras på underlaget. För optimerad 
skärning ska slagsnöret läggas så att det motsvarar flera mattplattor (med avdrag  
ca. 3 – 5 cm för skärning intill vägg). 
 
Enligt samma schema dras ett slagsnöre i rät vinkel gentemot huvudriktningen. 
 
Mattplattor med ljusgrå undersida fixeras med Mapei Ultrabond Eco Tack eller 
Mapei Ultrabond Eco Fix eller läggs med Slo Pads (kardborre). Läggning med Slo Pads är 
inte lämplig för vävda mattplattor. Mattplattor med mörk beläggning fixeras med U 1000 
eller U 2100 från Uzin (mer information i slutet av denna läggningsanvisning). 
Bearbetningsdirektiven från tillverkaren av fixeringsmedlet ska tvunget beaktas. I regel ska 
golvfixeringar ha torkat och vara transparenta innan läggningen får påbörjas. Vid läggning 
med Slo Pads ska man se till att varje hörn av mattplattorna ligger på ungefär en fjärdedel 
av kardborrsytan. 
 
Vid korsningar av båda linjer kan mattplattorna börja läggas. Se till att alla plattorna 
pressas emot varandra så att inga fogar uppstår. Efter läggningen ska ytorna valsas med 
en linoleumsvals (50 kg) i längd- och tvärriktning. 
 

       Slo Pad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om mattplattor av kollektionen ”Mix” läggs, ska dessa placeras enligt förutsättningarna på 
plats eller enligt läggningsschemat Typicals som bestäms på plats. 
 
Om mattplattor läggs på befintliga golv som redan används, kan skador såsom 
missfärgningar uppstå. 
 
Varning! Om ytterligare byggarbeten ska utföras efter läggningen ska 
heltäckningsmattan skyddas noggrant från byggdamm mm. Vidare ska man se till att 
skyddet är andningsaktiv och inte efterlämnar några limrester. Av denna anledning 
ska inga använda självhäftande folie användas eftersom det då finns risk för limrester. 
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7. Rengöring 
Efter läggningen är du skyldig att lämna över en rengörings- och skötselanvisning. Vid 
användning i kontors- och affärslokaler krävs en effektstark dammsugare med motordriven 
borstvals. Självklart ställer vi vår aktuella rengörings- och skötselanvisning till förfogande 
utan kostnad. Vid behov kan du ladda ned den från vår webbplats  
(www.carpet-concept.de). 
 
Varning!  
Vid grundrengöring av mattplattor rekommenderar vi pad-rengöring. Vid tillämpning av 
schamponerings- och sprayextraktionsmetoder finns det risk för att vatten tränger in i 
fogarna, vilket kan orsaka skador. Beakta våra rengöringsanvisningar för plattor och 
heltäckningsmattor. 
 
 
8. Begränsning av läggningsanvisningen 
Uppgifterna i denna läggningsanvisning är av allmän karaktär. 
 
De kan inte utgöra grund för regresskrav. 
 
I tveksamma fall ska egna försök utföras och test- eller kontrollytor användas. 
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Artikelbeteckning Rekommendation 

Beakta anvisningarna 
 

MAPEI Ultrabond Eco Fix 
MAPEI Ultrabond Eco Tack 

ARDEX AF 185 
UZIN U 2500 

Slo Pads 

Slo 100 
Slo 101 
Slo 102 
Slo 103 
Slo 104 
Slo 150 
Slo 151 
Slo 152 
Slo 153 
  
Eco 500 F Beakta anvisningarna 

MAPEI Ultrabond Eco Fix 
MAPEI Ultrabond Eco Tack  

ARDEX AF 185 
UZIN U 2500 

Eco Nic 1 F 
Eco Nic 2 F 
Eco Nic 3 F 
Eco Set F 
  
Bac F 

UZIN U 1000 
UZIN U 2100 
UZIN U 2500 

 

Concept VB 20 F 
Concept VBE 20 F 
Concept VBM 20 F 
Concept VS 20 F 
Concept VSM 20 F 
Lyn F 
Eco Iqu F 
Eco Iqu S F 
Concept 512 F 
Concept 513 F 
Concept 300 F 
Entro 1001 V 1000 F 
Entro 1050 V 1000 F 
Epoca 800 V 1000 F 
Slo 71, Slo 71 V 800 
Slo 72, Slo 72 V 800 
Slo 73 
Slo 403, Slo 403 V 800 
Slo 406, Slo 406 V 800 
Slo 408, Slo 408 V 800 
Slo 411, Slo 411 V 800 
Slo 412, Slo 412 V 800 
Slo 413, Slo 413 V 800 
Slo 414, Slo 414 V 800 
Slo 415, Slo 415 V 800 
Slo 420, Slo 420 V 800 
Slo 421, Slo 421 V 800 
Slo 422, Slo 422 V 800 
Slo 423, Slo 423 V 800 
Slo 424, Slo 424 V 800 
Slo 425, Slo 425 V 800 
Slo 426, Slo 426 V 800 
Slo 427, Slo 427 V 800 
Slo 428, Slo 428 V 800 
Slo 429, Slo 429 V 800 
Slo 430, Slo 430 V 800 
Slo 431, Slo 431 V 800 
Slo 432, Slo 432 V 800 
Slo 433, Slo 433 V 800 
Slo 435, Slo 435 V 800 
Slo 436, Slo 436 V 800 
Tizo F 

 


