
LÄGGNINGSRÅD Purline Akustik Rullvara
ALLMÄNT
Vid golvmontering ska rumstemperaturen vara minst +18°C och den relativa luftfuktigheten max 75 %.
Golvmaterialet ska acklimatiseras i rummet minst 24 timmar innan montering. Om möjligt kapa våderna. Rumstem-
peraturen ska behållas minst 72 timmar efter montering. Undvik belastning av golvet första dygnet efter montering. 
Om golvvärme är installerad måste den vara avstängd under monteringen och limmets härdningstid (ca 1 vecka). Slå 
därefter på värmen och öka temperaturen successivt. Golv och limfilm får utsättas för max + 27oC.

UNDERGOLV
Purline Akustik kan läggas på underlag som är fasta, jämna, rena, torra och sprickfria. Purline bör inte monteras 
ovanpå en befintlig golvbeläggning. Maximal fuktighet i betong 85 % RF. Damm, lösa partiklar, vidhäftningsförsäm-
rande fläckar eller spill från färg, olja eller liknande avlägsnas. Skarvar i spånskivor och liknande undergolv kan synas 
igenom om inte läggningen av undergolvet utförs noggrant och enligt leverantörens anvisningar. Ojämnheter i be-
tonggolv ska avjämnas, avjämnings-/spackelmassan skall ha tillräcklig hållfasthet för lokalens användningsområde, 
gäller i synnerhet på golv där rullande stolshjul och liknande belastar den monterade mattan.

MONTERING
Purline är en produkt som är tillverkad av Polyuretan i olika format och utseende och produkten påminner om 
traditionella plastmattor. Våderna ska kantskäras för bästa resultat och monteras med liten glipa(1mm) gäller vid 
trådsvetsning. Om materialet från flera rullar används skall dessa ha samma tillverkningsnummer och tas i num-
merföljd. Våd vänd alltid om mönsterbilden så medger för att undvika färgdifferens. Tillämpa våtlimning på sugande 
underlag. I speciella fall t.ex. på fuktisolerade underlag kan tidig våtlimning vara nödvändig. Tidig våtlimning medför 
ett sämre limförband. Monteringstiden är helt beroende av underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i 
lokalen. Följande limmer rekommenderas: CascoProff Extra, CascoProff Solid, CascoProff Universal, Thomsit K188E, 
Bostik StarTac, Uzin 2000S, Uzin 20S och Mapei v4 SP eller vad limfabrikanten rekommenderar.
Av arbetsmiljöskäl avråder vi från kontaktlimsanvändning. Limmet appliceras med tandad limspridare enligt lim leve-
rantörens anvisningar. Mattan ska fast gnidas innan limfilmen har torkat, därefter ska golvet vältas efter ca 1 timme. 
Vältens vikt ska vara 50 - 70 kg.

UPPVIK
Vid ev. uppvik kan man med fördel använda hålkärllist (30X30mm) eller Purline färdiga socklar. Det går också att 
montera mattan som uppvik, använd värme när mattan ska vara som uppvik, värm inte för mycket då kan det vara 
möjligt att man trycker sönder vinkeln på mattan. Vid golv och vägg vinkeln används ett s.k. mattgnidare eller liknan-
de för att gnida fast mattan och säkerställa god övervätning mellan lim och matta. Vid ev. ytterhörn skärs en liten bit 
baksidan bort från mattan för att få en skarp vinkel och sedan trådsvetsas som vanligt. Vi rekommenderar att man 
skär 45 graders vinkel. Märk sockeluppvikningens höjd (minst 100 mm,med blyerts och linjal. Sprid limmet på väggen 
till uppmärkningen med tandad limspackel (limmängd ca 4kvm/lit).
Vid större golvytor utföres limningen etappvis efter inplacering av våderna. Vid ev. lödning används mindre värme än 
vanlig PVC matta, prova på en spillbit. Mattskarvar svetsas med Purline svetstråd. För att skapa en hållfast trådsvets 
krävs att fogen är riktigt fasad. Fasning sker med fräs eller lämpligt skärverktyg. Fasningen ska sträcka sig till ca 3/4 
delar av mattans tjocklek (ytstrukturen). Vi rekommenderar en temperatur av 200 grader vid svetsning av  
Purline Acustic. 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 matbit. Låt svetstråden 
bli kall innan renskärning. Använd månkniv och släde för grovskärning och bara månkniv vid finskärning alternativt 
Mozart Trimming knife. Kontrollera slutligen att golvmattan är fri från limrester och att inga blåsbildningar har uppstått 
vid monteringen. Skyddstäck de nymonterade golven om byggverksamhet skall fortsätta.

För ytterligare information kontakta oss.

OBS! Om inte monteringsanvisningen följs gäller ej garantin. ABM 07.
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