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ALLMÄNT

PURLINE är en produkt i olika format och utseende som är tillverkad av Polyuretan. 

Vid golvläggning ska rumstemperaturen vara minst +18°C och den relativa luftfuktigheten max 65%. 
Golvmaterialet ska acklimatiseras i rummet minst 24 timmar innan läggning. Rumstemperatur och klimat 
ska behållas minst 72 timmar före och efter läggning. Undvik belastning av golvet första dygnet efter 
läggning. 

Kapa våderna och låt dem acklimatisera sig i minst 24 timmar, förvara dom kapade våderna stående. 
Våderna ska inte läggas ut på golvet i förväg. 

 h Om golvvärme är installerat, kontakta din limleverantör. 

Golvvärmen skall sänkas i god tid för att nå installationstemperatur (15-22 grader )vilken sedan skall hållas 
under limmets härdningstid cirka en vecka för att sedan ökas successivt. Golv och lim får utsättas för max 
27o C

UNDERGOLV

PURLINE ska läggas på underlag som är flytspacklade, fasta, jämna, rena, torra, sprickfria och jämnt 
sugande. Icke sugande underlag skall jämnas med lämpligt flytspackel till minst 3 mm. PURLINE ska inte 
läggas ovanpå en befintlig golvbeläggning. 

Maximal fuktighet i betong 85 % RF. 

Damm, lösa partiklar, fläckar eller spill från färg, olja eller liknande avlägsnas före läggning.  

Ojämnheter i golv ska avjämnas med flytspackel och skall ha tillräcklig hållfasthet för lokalens användnings-
område. Det gäller i synnerhet på golv där rullande stolshjul och liknande belastar den lagda mattan.

LÄGGNING

Våderna skall installeras i samma riktning. Trämönster behöver inte mönsterpassas men räkna med minst 
10 cm tillägg på vådlängden för att undviks att kortskarvar i mönsterbilden möts. Våderna ska kantskäras 
5 cm och ska vid trådsvetsning monteras med liten glipa på 1 mm. Använd med fördel en kantskärare, typ 
Linocutter.

 h Fäll ner skarven direkt så att det blir en övervätning och gnid skarven direkt.

 h Kontrollera att det blivit en övervätning.

 h Kontakta din limleverantör för att få rätt lim instruktioner 

Om materialet från flera rullar används ska dessa ha samma tillverkningsnummer och tas i nummerföljd. 
Använd Uzin KE 2000S, Casco Proff Universal eller Thomsit K 188 E. Limma inte mer än att du hinner få 
ned mattan i lämplig tid, oftast en våd i taget. Tänk på att limmets öppettid påverkas av rummets klimat.
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Gnid mattan med en mattgnidare så att all luft försvinner under mattan. Gnid skarven med en tryckvält. 
Kontrollera så att limrillorna har kollapsat och limmet sprids ut till en homogen bädd vilken överväter helt 
mot underlaget och baksidan på beläggningen. 

Golvet vältas omgående och ytterligare en gång efter ca 1 timme när hela ytan är installerad även var noga 
med skarvar och ytterkanter. Vältens vikt ska vara 50 - 70 kg. 

UPPVIK

Använd PURLINE förtillverkade uppvik och ytterhörn med dubbelhäftande montagetejp

SVETSNING

Mattskarvarna svetsas med PURLINE svetstråd.. För att skapa en hållfast trådsvets krävs att fogen är riktigt 
fasad. Svetsning ska ske tidigast 24 timmar efter läggning. Fasning sker med fräs eller lämpligt skärverktyg. 
Fasningen ska sträcka sig till ca 3/4 delar av mattans tjocklek (2 mm djup och max 3,5 mm bred). Använd 
ett 5 mm snabbsvetsmunstycke.

Vi rekommenderar en temperatur av 450oC vid svetsning av PURLINE och PURLINE akustik.

Håll rätt svetshastighet för att undvika glansförändringar i ytskiktet.

Använd snabbsvetsmunstycke med läpp för att få bra kontakt mellan tråd och matta. Vid osäkerhet 
provsvetsa på en liten mattbit. Grovskär svetstråden medan den fortfarande är varm med Mozart Svetsfogkniv 
med mellanrumsblad. Låt tråden kallna helt och finskär med Mozart Svetsfogkniv utan mellanrumsblad. 
Skyddstäck de nylagda golven om byggverksamhet skall fortsätta. 

För ytterligare information kontakta oss.

Observera!
För att garantin ska gälla måste monteringsanvisningarna följas.

INFORMATION OM LIMNING AV PURLINE FÖR INSTALLATÖREN

Golvbeläggningar såsom de flesta andra material är produkter som utvecklas successivt. Utvecklingen av 
golvbeläggningar har på senare år gått framåt både gällande miljö och hållbarhet. Detta kan ses positivt, 
men det har tyvärr fört med sig att många av golvbeläggningarna idag är mer benägna att svälla/krympa 
av temperaturförändringar och belastning. Vid montering av dessa, krävs högre vidhäftning mot underlaget 
än vad som behövdes tidigare vid läggning av äldre typer av beläggningar. 

Stark vidhäftning skapas av lim med hård limfog, men också framförallt genom full övervätning av lim 
mellan underlag och beläggning. 
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Vid montering av den här typen av beläggning ska golvlim appliceras med en tandad limspridare på 
absorberande underlag, tillåtas luftas något, och sedan ska beläggningen läggas ned i limbädden då limmet 
fortfarande är blött, så kallad våtlimning. Görs detta på korrekt sätt, kollapsar limrillorna, och limmet sprids 
ut till en homogen bädd vilken överväter helt mot underlaget och baksidan av beläggningen 

Bilden nedan visar kollapsade limrillor när en beläggning är lagd i stadiet våtlimning.

Skarvningsarbeten vid läggning av rullvara måste utföras direkt efter, eller kanske innan, beläggningen 
lagts ned i limbädden. Annars föreligger mycket stor risk för att limmet torkar för mycket i anslutning till 
skarven, vilket medför att limmet inte får korrekt vidhäftning. Tillskärning av skarv, så kallad nedfällning, 
utförs genom att beläggningsvåderna överlappas och sedan kapas till. Den våd som överlappar och läggs 
ovanpå tidigare lagd våd, kommer i skarvområdet inte i kontakt med limbädden innan den skurits till och 
pressats ned. 

Väntar installatören för länge med att pressa ner skarven, kommer limmet här under att torka för mycket 
och inte vidhäfta mot baksidan av beläggningen, vilken då kommer att svälla och resa sig med blåsbildning 
som resultat.

SLUTSATS

Om man vid montering av golvbeläggning i rullvara överlappar och sedan skär- eller fäller ner skarvarna 
efter limning, måste detta utföras snarast då limmet fortfarande är blött. Utförs detta för sent, hinner limmet 
torka, och övervätning till baksidan av beläggningen uppnås ej. Detta är mycket enkelt att kontrollera genom 
att lyfta lagd beläggning och observera limrillorna i anslutning till skarven. Är dessa intakta, inte kollapsade 
och saknar övervätning till baksidan av beläggningen, har limmet låtits torka för mycket.
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