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DLW NÅLFILT 
Läggningsvägledning 
Färglikhet säkerställs från fabriken om det 
använda golvmater ia let  kommer från samma 
produktion och läggs i  rul lnummer ordning. Det 
kan dock inte uteslutas att mindre färgskil lnad kan 
finnas. Golvläggaren skall före läggningen 
kontrollera mattan för fel och oacceptabla 
färgskil lnader. Efter läggningen av golvet kan man 
inte reklamera färgskil lnad. 

1.  UNDERGOLV 
DLW nålfilts matta kan läggas på alla undergolv som är och förblir torra, 
plana, fasta och fria från sprickor. Såvida undergolvet inte har tillräcklig 
sugförmåga som t.ex vid asfaltgolv, skall man spackla först med en lämplig 
spackelmassa i tillräcklig tjocklek (minst 2 mm). Till detta ändamål är 
cement- eller gipsbundna, spänningsfria spackelmassor normalt att 
rekommendera. 

Restbyggfuktigheten i de olika cementbaserade undergolven, mäts 
enligt Golvbranschens rekommendationer och får inte överstiga 
följande: 

Material Max. restbygg-fukt i RF % 

Cementbaserade undergolv < 90 

Anhydrit golv < 90 

Vid läggning på ett isolerande undergolv som t.ex gjuten asfalt och 
spånskive- undergolv eller golv med golvvärme, rekommenderar vi 
användning av ett avledande lim för att säkerställa att dessa golv förblir 
antistatiska. 

2. LIM 
DLW nålfilt limmas med lämpligt dispersions lim. Limleverantören och 
Armstrong’s rekommendationer skall alltid följas. 
Vi rekommenderar användning av lim utan lösningsmedel och med låg 
emission från en av Golvbranschens leverantörs medlemmar. 

Förbrukning: 
DLW Nålfilt: 
Normal förbrukning ca: 2 m2 per liter lim 

Dispersions lim kan också fås i en ledande utgåva. 
För att säkerställa att materialet är permanent antistatisk när det har lagts 
på ett isolerande underlag bör lim med avledande egenskaper användas. 

Valet av ett icke lämpligt lim kan ha en negativ effekt på golvets kvalitet. 
Man skall likaså vara uppmärksam på att valet av lim kan ha inflytande 
på lukten från nålfiltsgolvet när det har lagts och limmats fast. 

Exempel på lim producenter: 
 
Akzo Nobel Bygglim AB, 
Casco 
Box 11550 
100 61 STOCKHOLM 
 
Tel. 08 - 7434000 
Fax 08 - 6436370 
E-mail: casco@lim.casco.se 
 
 

 
UZIN 
Englund-Gruppen 
Sverige 
Kryptongatan 20 
S-431 53 Mölndal 
Telephone +46 31 670170 
Telefax +46 31 871 678 
E-mail stefan.englund@ 
englund-gruppen.se 

 

ARDEX-ARKI AB 
Upplagsvägen 3 
117 43 STOCKHOLM 

Tel: 08-556 315 50 
Fax kontor: 08-556 315 67 

 
 
Bostik AB 
Strandbadsv.22  
Box 903  
251 09 Helsingborg 
 
Tel: 042-19 50 00 
info.se@bostik.com 
Iinfnfo.se@bostik.com 

 

De nämnda limproducenterna är endast exempel. Det finns andra på 
marknaden. Förfrågningar om de rekommenderade limmen kan ställas 
direkt till limproducenterna eller till Armstrong’s tekniska kundservice på 
telefon 090-14 94 94 

3. MÄTNING OCH FASTSTÄLLANDE AV 
MÄNGDER 

3.1. VÅDER 
För att undersöka hur många våder som behövs skall de nödvändiga 
vådlängderna och vådbredderna finnas. Innan man mäter skall 
läggningsriktningen därför fastläggas. Samlingar är normalt endast tillåtna vid 
vådlängder över 5 m och samlingen får inte vara mindre än 1 m. Våder 
som stöter upp till dörröppningar, nischer eller liknande skall täcka 
dessa ytområden. Sidodörröppningar, nischer och liknande kan beläggas 
med remsor. 

3.2. PLATTOR 
Nålfiltsplattor läggs normalt med kryssfogar. Med hänsyn till fogförloppet 
gäller att både parallell och diagonalläggning är möjlig. Vid uppmätningen är 
utgångspunkten den yta där nålfilt skall läggas samt ett erfarenhetsmässigt 
tillägg till skärning. Vid diagonalläggning är skärningen större än vid 
parallelläggning och vid snedvinklade eller runda ytor är den större än vid 
raka ytor. 

3.3. TRAPPSTEG 
Trappsteg skärs av våder. Mängden räknas ut med hjälp av antalet 
trappsteg som kan skäras ut av en våd. Vid spiraltrappor skall man 
göra ett mönster. Trappkanterna skall ha en radie på minst 1 cm så att 
materialet kan limmas fast runt om trappkanten med lämpligt lim. 

4. FÖRVARING, ACKLIMATISERING OCH 
LÄGGNINGSVILLKOR 

En branschmässig korrekt förvaring är den bästa förutsättningen för att de 
läggningstekniska egenskaperna för materialet skall bevaras. Materialet 
skall före läggningen förvaras i torra men inte allt för varma rum – och 
under inga omständigheter i pannrum. Rullar skall förvaras liggande. 
Plattor får högst staplas i 8 kartonger ovan på varandra. Vid för låga 
temperaturer är det inte möjligt att säkerställa en felfri läggning av nålfilt. 
Ett fackmässigt korrekt läggningsarbete förutsätter en rumstemperatur på 
minst +17 °C och en temperatur i undergolvet på minst +15 °C. Vid 
golvvärme skall undergolvets temperatur ligga mellan +18 °C och +22 °C. Den 
relativa luftfuktigheten får högst vara 65 % (ideellt 40 till 60 %). Dessa 
klimat villkor skall vara uppfyllda tre dagar i rad före läggningsarbetets start 
och minst sju dagar efter färdigställandet. Även vid korrekta 
rumstemperaturer skall golvmaterialet acklimatiseras i minst 12 timmar 
före läggningen. Var uppmärksam på att det i varje rum endast används 
golvmaterial som är märkt med ett och samma produktionsnummer och 
att rull-/kartongnummer bestämmer läggningsordningen. Detta gäller 
både för våder och plattor. 
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5. L Ä G G N I N G  
5.1. VÅDER 

5.1.1. TILLSKÄRNING AV SAMLINGAR 
Samlingsskärningen skall utföras före limning. Samlingsskärningar som 
görs efter limningen är inte fackmässigt utförda och det kan leda till löst 
liggande samlingar.  

Våderna skall överlappa 3-5 cm vid utläggningen. Fabrikskanterna som 
ligger ovan på varandra skall skäras med en krum eller trapetsformad 
klinga lodrät längs en rullande linjal i stål i en arbetsgång. Det är inte 
fackmässigt korrekt att lägga fabrikskanterna mot varandra. 

5.2. PLATTOR 
Vid placering av plattor på det område som nålfilten skall täcka skall 
man ta hänsyn till att eventuella remsor längs väggarna skall vara minst 
10 cm breda. 

A)  PARALLELL LÄGGNING 
Först fastläggs en parallell till rummets huvudfrontsida med hjälp av ett 
snöre. Väggavståndet är en multiplicering av plattstorleken minus ca: 1 
cm, dock minst 10 cm. I hallar kan denna mätning också göras ut ifrån 
den lägsta dörrtröskeln i stället för ut från väggen. På den funna linjen 
markeras startpunkten. 

Parallell-/schackläggning av plattor: 

Det rekommenderas att det speciellt på iögonfallande ställen t.ex vid 
huvudingången endast läggs nästan hela plattor och inga smala remsor. 
Från startpunkten läggs nu en rad plattor löst längs snöret. De hålls nere 
med staplar av plattor eller kartonger. I stora rum blir denna plattrad 
liggande tills det angränsande fältet har lagts. I små rum räcker det nog 
att låta en platta ligga som hållpunkt. 

B)  D IAGONAL LÄGGNING 
Först delas rummet upp symmetriskt och rumsaxeln fastläggs med 
hjälp av ett snöre. Nu undersöks, hur plattorna löper längs väggarna och 
huvudingången. 

En plattas diagonal är längden av plattsidan x 1,4. Om det nu visar sig 
små trekanter förskjuts rumsaxeln sidleds med en fjärdedel av diagonalen. 
Det samma gäller för startpunkten. I asymmetriska rum fastläggs 
parallellen med hjälp av ett snöre på ett avstånd till huvudfrontsidan som 
motsvarar en multiplicering av plattdiagonalen minus ca: 1 cm. Här skall det 
också tas hänsyn till att det vid huvudingången endast skall ligga nästan 
hela plattor och där emellan halva men aldrig små trekanter. Längs snöret 
läggs därefter en dubbel plattrad löst, och den första plattraden skall ligga 
på snöret med hörnen motsatt mot varandra medan den andra plattraden 
skall vidröra snöret med hörnen. 

Skärkant vid yttersta plattraden: 

I stora rum läggs nu en diagonal plattrad ut från startpunkten. Plattraden 
används som grundlinje för läggningen. I små rum räcker det nog att låta 
en enkel platta ligga som hållpunkt. Kantplattorna skärs till med en krum 
eller trapetsformad klinga. 

6. LIMNING 
Nålfilt i våder hellimmas med lämpligt mattlim. Vid limning av plattor 
monteras dissa normalt i ett lämpligt fixeringslim. Följ limproducentens 
anvisningar. Det är viktigt att man väljer det rätta limmet och samtidigt 
sörjer för att byta limklinga samt noggrant gnider så att limmet fördelas 
jämnt på baksidan. Baksidans fuktighet av limmet skall fortlöpande 
kontrolleras genom att lyfta på materialet. Det är absolut nödvändigt att 
trumla (valsa 40-80 kg) under arbetets gång samt på hela området efter 
läggningen särkilt över samlingsområdena. 

6.1. VÅDER 
Våderna slås tillbaka till mitten av rummet. Limningen börjar vid den 
mittersta våden. Limmet på den andra vådhalvan skall sluta till noggrant 
vid limgränsen för första vådhalvan. Vådhalvor som är skurna med tät 

tillskärning till de angränsande rumsdelarna t.ex trösklar och karmar, 
limmas dock först. Våderna skjuts in i limmet, med hänsyn taget till 
limmets öppnings- eller väntetid (se producentens anvisningar). Se till 
att det inte uppstår luftblåsor. Våderna valkas motsatt (böjs motsatt). Om 
det är nödvändigt skall samlingar och vådslut hållas nedtryckt tills de 
hålls fast på golvet av limmet. 
 
6.2 PLATTOR 
Efter påföring av lim och efter väntetidens slut för fixeringslimmet börjar 
läggningen av de plattor som är utlagda som hållpunkt eller linje. I stora 
rum rekommenderas det stegvis läggning för att undvika förskjutningar. 
Det vill säga, att man börjar i rummets mitt och arbetar sig utåt mot 
väggarna i två eller fyra fält. Man skall se till att plattorna läggs helt intill 
varandra så det inte uppstår öppna springor mellan de enskilda 
elementen. För att säkerställa att baksidan av plattorna klistrar optimalt 
mot undergolvet skall man konstant gnida noggrant, trumla eller ev. trycka 
ned plattorna. 

7. GOLVVÄRME 
DLW golvmaterial kan generellt läggas på undergolv med 
golvvärme. 
Olika former av golvvärme: 
Elektriskt drivna värmeanläggningar värms upp med nattström och avger 
den lagrade värmen under dagen. 
Vid varmvattengolvvärmeanläggning värms underkonstruktionen med 
vatten som har en framrinningstemperatur på max. 60 °C. 
Värmeanläggningen fungerar alltså som direkt uppvärmning. 
Golvmaterialens värmegenomgångs motstånd är så litet att det i praktiken 
helt saknar betydelse för driften av värmeanläggningen. 
Förberedelse av undergolv med golvvärme: 
Med hensyn till undergolv måste man skilja på torrkonstruktioner och 
våtkonstruktioner. 

8.1 TORRKONSTRUKTIONER 
Kan bestå av anhydrit eller gipsskivor. Spånskivegolv med golvvärme 
rekommenderas inte pga. dimensions ändringar i skivorna vid uttorkning. 
Golvmaterialet limmas direkt på golvskivorna. 

8.2 VÅTKONSTRUKTIONER 
Finns där värmerören eller kablarna är gjutna ner i den understa halvan av 
den flytande cementen, betong eller anhydrit undergolvet. 
Innan golvmaterialet kan läggas skall installatören se till att den fuktighet 
som avges vid värmepåverkan är borta. 
Värmeanläggningen får därför efter undergolvets härdningstid dvs. inte 
före 21 dagar efter att läggningen av undergolvet är klar, värms det 
gradvis upp med en ökning av framrinningstemperaturen med 5 °C per 
dag och skall därefter hållas på max. temperatur i minst 3 dagar. Därefter 
skall anläggningens framrinningstemperatur gradvis sättas ned med 
max. 10 °C per dag. 
Under hela denna process, dvs. upp- och nedsättning av temperaturen 
skall rummet vara väl ventilerat utan att det blir tvärdrag. 
Det åligger värmeanläggningens installatör att se till att dessa 
förhållanden är som de ska och därefter utfärda motsvarande attest. 
Denna attest ersätter den fuktighetsmätning som golvläggaren gör under 
normala förhållanden då en fuktighetsmätning normalt inte kan göras på 
undergolv med golvvärme. 
Efter spackling av undergolvet kan golvmaterialet läggas. 
• Golvmaterialet hel limmas med lämpligt lim för golvvärme. 
• Golvtemperaturen vid monteringen bör vara ca: 18 - 22° C. 
• 3-5 dagar efter läggningen kan värmeanläggningen tas i bruk. 
Fuktmätningar kan göras som beskrivet i Golvbranschens Golvfakta om 
det tidigare har satts ut mätpunkter på golvet som säkerställer att man inte 
skadar värmeledarna. 
Temperaturen på golvmaterialets yta får aldrig överstiga 28° C. 

8.3. LÄGGNING AV KOPPARBAND 
Under varje plattrad eller materialvåd läggs ett genomgående kopparband. 
Kopparbanden skall bindas ihop vid slutet av materialet med hjälp av 
två band. På två ställen i rummet (i rum över 40 m2 på fler ställen) skall 
man etablera anslutningsmöjligheter för potentialutjämning. 
Vi erbjuder kopparband till läggning av nålfilt med avledning. 
Levereras i rullar à 50 m. 



 

8.4.  LÄGGNING PÅ LEDANDE PRIMER 
Den ledande primern stryks på enligt producentens anvisningar. En ca: 1 m lång bit kopparband limmas på undergolvet vid det planerade anslut-
ningsstället. Fråga vänligen materialleverantören till råds före användning. 

Antal anslutningsställen: 
På två ställen i rummet, vid större rum (över 40 m2) dock på fler ställen. Största avstånd till ett jordat anslutningsställe får inte vara mer än 10 m. 

9 .  DUBBELGOLV 
På dubbelgolv skall plattorna läggas förskjutna i förhållande till dubbelgolvelementernas fogar. Således uppnås en optimal avtäckning. I samband 
med påstrykning av fixeringslim skall man vara uppmärksam på att det inte kommer ned i fogarna till dubbelelementen. I det fallet måste limmet tas 
bort från fogarna. 

10 .  R E N G Ö R I N G  O C H  S K Ö T S E L  
Golventreprenören skall ge kunden en skriftlig vägledning i rengöring och skötsel av golvmaterialet. 

Följande tryckta broschyr kan fås gratis: 
• Rengörings- och skötselrekommendation för DLW Nålfilt. Den kan beställas på telefon 090-14 94 94. 
 

11 .  S P E C I E L L T  

1 1 . 1 K O N T O R S S T O L A R  

M E D  H J U L  

Kontorsstolar med hjul till användning på nålfilt skall utrustas med hjultyp H efter EN 12 529, dvs. med hårda hjul med de föreskrivna måtten. Detta skall 
beaktas vid användning av kontorsstolar med hjul. 

 

11.2. GENERELLT 
På grund av det speciella materialet och fiberkonstruktionen kan det allt efter rumsklimat ske en krympning eller utvidgning av golvmaterialet. Vid en 
luftfuktighet på över 70 % RF utvidgar polyamidmaterialet sig. Vid en luftfuktighet på mindre än 40 % RF börjar materialet att torka ut och det kan 
krympa och dra ihop sig enskilt eller per rulle. 
Vid sådana olämpliga rumsklimat rekommenderar vi en provlimning på plats. 
Var uppmärksam på informationsplikten om dina betänkligheter i förhållande till byggherren/beställaren när det gäller eventuella olämpliga 
klimatmässiga rumsförhållanden. 

11.3. TEJP 
Om man använder tejp direkt på materialytan bör man först undersöka tejpens lämplighet hos tejpleverantören.

Kontakt vid läggningstekniska frågor: 

Tel: 090-14 94 94 
Fax: 090-14 94 50 
service_sweden@armstrong.com 

Utgåva 10/2012 
Denna utgåva ersätter alla tidigare läggningsvägledningar 
för denna produkt. 

  


