Läggningsanvisning Timbertech® TT, 3mm
Plast & Linoleum
1.

Följande instruktioner skall användas som guide till installation av Timbertech® TT, 3mm, men kan inte
räknas som en komplett läggningsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med
läggningsanvisningar och råd ifrån tillverkare av golvbeläggning och limleverantör.

2.
3.

RF% i undergolvet skall understiga 85 % för plast och 90 % för linoleumgolv.
Montera Timbertech® TT, 3mm med den bruna pappsidan nedåt och den svarta non-woven sidan
uppåt.
4. Alla skarvar skall omlottskäras
5. Finns det ytor i mattan som är defekta skall dessa skäras bort för att undvika ojämnt undergolv för
mattan.
6. För att limma Timbertech® TT, 3mm mattan mot sugande undergolv används vanligt golv & vägglim.
För icke sugande material används lim anpassat till det.
7. Timbertech® TT, 3mm skall rollas för att säkerställa att hela mattan sitter ordentligt utan blåsor.
8. Limmet skall torka innan den slutliga läggningen av plast eller linoleum installeras.
9. För att limma plast & linoleum på Timbertech® TT, 3mm används lim som är anpassade till icke sugande
undergolv, eller alternativt annan limningsmetod för att inte få blåsor i mattan.
10. Återigen skall mattan rollas för att säkerställa en ordentlig installation.
11. För att skydda golvet mot intrycksmärken skall stolsunderlägg användas, alternativt stolbensskydd.
Laminat & Lamellparkett
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Följande instruktioner skall användas som guide till installation av Timbertech® TT, 3mm, men kan inte
räknas som en komplett läggningsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med
läggningsanvisningar och råd ifrån tillverkare av golvbeläggning och limleverantör.
Börja med att borsta rent undergolvet, och se till att golvet har en maximal ojämnhet på 2mm över 2
meter med en rätskiva.
I det fall undergolvet är av betong eller golvvärme är monterad skall en åldersbeständig byggfolie
monteras för att skydda mot tillskjutande fukt.
Montera Timbertech® TT, 3mm igenom att rulla ut den våd efter våd, kant i kant tills hela golvet är
täckt. Rekommenderat är att lägga ut Timbertech i motsatt riktning mot trägolvets riktning för att
minimera risken att en golvskarv inte får optimalt med support ifrån akustikmattan. Akustikmattan får
inte överlappas.
När hela rummet är täckt med Timbertech® TT, 3mm skall hela golvet vara täckt och inga skarvar får
ligga omlott. I de fall de gör det skall detta material skäras bort.
När ovan punkter har följts, är Ni redo för läggning av laminat eller lamellparkett, vilken sker enligt
golvtillverkarens instruktioner.

Flytspackel/Avjämningsmassa
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Följande instruktioner skall användas som guide till installation av Timbertech® TT, 3mm, men kan inte
räknas som en komplett läggningsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med
läggningsanvisningar och råd ifrån tillverkare av golvbeläggning och limleverantör.
Timbertech Stomljudslist av anpassad bredd beroende på pågjutningens/flytspacklingens tjocklek
monteras utefter väggarna och mot rörgenomförningar i golvet samt all annan fast installation.
Timbertech® TT, 3mm rullas ut mot undergolvet med den pappbelagda sidan uppåt och anpassas så
noggrant som möjligt emot den monterade kantlisten och rörgenomförningarna.
Alla skarvar, hörn och rörgenomförningar skall tätas med Timbertech Förseglingstejp för att förhindra
läckage av gjutmassan mot fasta konstruktioner.
Placera ut det eventuella armeringsnätet över den utlagda Timbertech® TT, 3mm.
Avjämning sker enligt tillverkarens läggningsanvisningar varpå sedan valfri golvbeläggning kan
monteras.

IMEX Golvprodukter kan endast garantera Timbertech TT mattans hållbarhet och lämplighet för ändamålet. För lim och dess
egenskaper ansvarar respektive limtillverkare, för vilkas produkter och lämplighet IMEX Golvprodukter inte kan ansvara för med
anledning av att vi inte är ett registrerat konsultföretag.
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