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 → Kontrollera etiketter och färgbadsmarkeringar 
på respektive rulle. Håll ihop färgbaden.

 → Våder ur samma färgbad ska alltid ligga 
bredvid varandra.Förbered läggningen genom 
att först gå igenom hur mattrullarna ska 
kapas så att man får ut de långa våderna i ett 
stycke. Korta våder tas av utfallande material.

 → Jämför våder i bra ljus för att säkerställa 
att inga variationer finns i färgbad m.m. 
Alla våder som ligger bredvid varandra ska 
installeras med produktionsriktningen åt 
samma håll.

 → Inga felaktiga våder får installeras! Kontakta 
Ogeborg omedelbart om något inte är korrekt. 
Eventuella felaktigheter ska anmälas inom 24 
timmar till Ogeborg.

 → Som verktyg används mattkniv med nytt 
krokblad, knäkick, mattsträckare, klämmor 
och vält. Mattsträckare och klämmor finns att 
hyra hos Ogeborg, var gärna ute i god tid för 
bokning.

 → Se till att mattan håller samma luftfuktighet 
som läggningsytan. Låt gärna mattan ligga 
i det aktuella rummet (som ska beläggas) i 
minst 24 timmar.

FÖRBEREDELSER

Underlaget ska vara jämnt, torrt, rent och 
dammfritt samt ha tillräcklig hållfasthet. 
Beträffande undergolvets fuktighet och 
toleranser, följ limtillverkarens anvisningar.

Temperaturen i såväl lokalen som materialet 
ska vid läggningstillfället vara minst +18°C och 
den relativa luftfuktigheten (RF) högst 60% 
hos matta och underlag.

Min +18°C Max 60%

UNDERLAG

24h 24h
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Mattvåderna läggs med 
tillverkningsriktningen åt samma håll 
och får ej vådvändas. Mattans ena 
långsida är markerad i avvikande färg 
med invävd tråd för att man ska kunna 
avgöra tillverkningsriktningen. Om tråden 
är bortskuren går det ändå att fastställa 
tillverkningsriktningen genom att göra det så 
kallade pennprovet.

I alla vävda mattor finns en viss spänning i 
materialet. Detta kan i sin tur medföra att de 
tvärgående ögleraderna i mattans struktur 
“tandar” något när våderna läggs bredvid 
varandra. Våderna justeras in med hjälp av 
olika spännverktyg.

Stadkanterna skärs bort trådrakt efter 
trådmarkeringen och våderna stöts ihop. 
Detta för att få en skarv som syns så lite 
som möjligt. Våderna får inte dubbelskäras 
vid läggning. Om mattans kanter är 
dubbelskurna tar fabriken inget ansvar för 
eventuella reklamationer.

OBS! Det är en fördel om mattorna kantskärs 
först när de kommit ut till läggningsplatsen. 
Det är då lättare att ha kontroll över vådernas 
tillverkningsriktning.

Om tvärskarv måste utföras (bör undvikas 
i största möjliga utsträckning) ska mattan 
skäras från ovansidan, mellan ögleraderna.

FÖRBEREDELSER INNAN 
LÄGGNING

!
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Limning sker med rekommenderade limmer 
(se nästa sida). 

1. Mattan ska limmas med riklig mängd 
lim, men inte övervätas. Använd spackel/
limspridare, typ Casco 6118 eller liknande 
(limåtgång: 2-3m²/liter).

2. För att förebygga att lim tränger upp 
i skarvarna, låt limmet lufta en stund 
före läggning men ta noga hänsyn till 
limtillverkarnas information om limmets 
öppettider.

3. Lägg mattvåderna med 
tillverkningsriktningen åt samma håll.

4. På grund av den naturliga spänningen i 
vävda mattor kan en mattspännare användas 
för att skjuta dem samman.

5. Använd spännklämmor för att fixera 
skarvens läge. 

6. Vältning med tung vält (70kg), korsvis på 
golvet och över skarvarna ska utföras för 
säkrare nerpressning och bättre vidhäftning i 
limbädden. 

Limfläckar avlägsnas genast med fuktig trasa. 
Om man får upp lim i skarven så kan man 
vänta en liten stund tills limmet ej är “blött”. 
Går man på skarven med för blött lim under 
så pressas bara mer lim upp och man få en 
större fläck. Prova lite försiktigt.

HELLIMNING
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Vid installation av Ogeborgs vävda mattor ska 
samtliga ingående limmer, spackel, primers 
och övrigt använt material samt underlag 
dokumenteras.

Överblivet material/spill sorteras som 
brännbart.

KVALITETSSÄKRING

SOPHANTERING

OBSERVERA

LIMREKOMMENDATIONER

LIMTILLVERKARE

Bostik
www.bostik.se

Englundsgruppen
englundsgrupen.se

Sika
swe.sika.se

REKOMMENDERADE PRODUKTER

Star Tac Combi

Ecodur S82

Cascoproff Textile

LIMMÄNGD

2-3m2/liter

2-3m2/liter

2-3m2/liter

Läggningsanvisningarna kommer 
kontinuerligt att utvecklas och förbättras 
i framtiden. Kontakta Ogeborg för den 
senaste läggningsanvisningen eller för 
att erhålla ytterligare information. Varje 
företag som åtager sig att installera 
Ogeborgs produkter är ensamt ansvarigt 
för resultatet av golvläggningen. Ogeborg 
AB ansvarar inte på något sätt för den 
enskilde golvläggarens arbete.
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KONTAKT

Stockholm
Maria Skolgata 81
118 53 Stockholm

Göteborg
Vallgatan 15
411 16 Göteborg

08-120 542 00
info@ogeborg.se
ogeborg.se

Läggningsanvisningarna kommer kontinuerligt att utvecklas och 
förbättras i framtiden. Kontakta Ogeborg för den senaste versionen 
eller för att erhålla ytterligare information. Varje företag som 
åtager sig att installera Ogeborgs produkter är ensamt ansvarigt för 
resultatet av golvläggningen. Ogeborg AB ansvarar inte på något 
sätt för den enskilde golvläggarens arbete.


