
Läggning och skötselråd för Texline och Texline HQR 

Före läggning 

Kontrollera alltid att du har fått den produkt du har beställt innan golvet läggs, samt att 
produkten inte är skadad. Vid eventuella fel ska du omedelbart kontakta din återförsäljare 
innan produkten läggs. 

Underlag 

TEXLINE är glasfiberarmerat och kan därför läggas löst i bostäder utan att limmas. För 
rum som är större än 20 m2 rekommenderas limning på träbaserat underlag av spån, 
träfiber, plywood och liknande. Orsaken är att träbaserat underlag kan "krympa" under 
den torra årstiden och "svälla" under den fuktiga. Detta kan orsaka ojämnheter. Om det 
uppstår ojämnheter efter en olimmad läggning på ett träbaserat undergolv kan det 
åtgärdas med limning. Se till att undergolvet är tillräckligt torrt så att inga skador uppstår. 
Vid användning av golvvärme är det viktigt att golvvärmen har varit på tills undergolvet 
blivit torrt (ref. NS 3420). Golvvärmen ska slås av ett dygn före läggning. Golvvärme får 
inte ge högre temperatur än 30 °C. Kontrollera att underlaget är rent, torrt, plant och 
tillräckligt tryckfast. Gamla golv kan ligga kvar, om de är limmade och inte är mjuka. 
Mjuka ytor kan bidra till intrycksmärken. 

Läggning 

Förvara både golv och lim i rumstemperatur under minst ett dygn innan du påbörjar 
läggningen. Temperaturen ska vara på minst + 18 °C och den relativa luftfuktigheten på 
högst 60 %. 

1. Ta bort eventuella lister. Grovkapa längderna. Kapa den första längden med
ungefär 5 cm extra längd och låt golvet gå ca 3 cm upp på väggarna. Där hörnen
möts, skär ner golvmattan till golvet ytterst på hörnet.

2. Pressa ner golvmattan mot väggen med handtaget på en sax eller liknande. Skär
mattan med en frigång till vägg på ca 3-5 mm. Man kan med fördel använda sig
av en linjal eller en träbit som pressas mot väggen för att få en jämn glipa till
väggen.

3. Passa in nästa golvbredd längs med sidan av den andra så att mönstret stämmer.
Skär därefter av längden med samma tillvägagångssätt som i punkt 2.



4. Skär nu av överlappningen med hjälp av en linjal. Använd en kniv med rätt blad.
Skär genom bägge längderna.

5. Lägg tyngd på längderna innan du börjar limma, så de inte flyttar sig. Vik tillbaka
halva längden och sprid ut limmet med ett fintandat spackel enligt anvisningen på
limburken. Är undergolvet av absorberande material, lägg omedelbart ned
golvmattorna. Är undergolvet av icke-absorberande material måste du vänta ett
tag. Se limtillverkarens anvisningar. Fäst golvmattstycket genom att gnida den
med en träbit klädd med filt eller tjockt tyg. Gnid från mitten och ut mot kanterna
så att luftbubblorna försvinner. Gör samma sak med den andra halvan.

Läggning utan lim 

Följ anvisningarna för läggning punkt 1 till 4. Efter tillskärning av överlappningen, märk 
ut skårans position genom att dra med en blyertspenna längs den ena längdens kant. Vik 
försiktigt upp längderna vid skåran. Fäst den dubbelhäftande tejpen (fuktbeständig) över 
markeringen som visar skårans position. Ta bort tejpens skyddspapper. Lägg ner och gnid 
fast. Alternativt kan skåran tejpas innan överlappningen skärs av, så att mattstyckena inte 
flyttar på sig. Detta görs genom tre dubbelsidiga tejpremsor, där den mittersta beräknas 
hamna mitt under skåran. Tejpremsorna bör ligga ca 2 cm från varandra Skyddspapperet 
på de två yttersta tejpremsorna tas bort innan tillskärning. Överlappningen skärs. De 
mötande sidorna viks försiktigt tillbaka innan skyddspapperet på den sista tejpremsan 
som ligger mitt under skåran tas bort. Vid flera skåror ska tejpen inte fästas till 
underlaget. 
Det är viktigt att du inte pressar ner listerna hårt mot underlaget när du fäster dem. Lägg 
ett tunt stålspackel under listen innan du häftar fast den. 

Obs! Lägg inte löst golv under inredning som senare ska monteras fast. 

Städning 

Dammsug med munstycke eller använd mikrofiber, helst torrt. För rengöring med vatten 
rekommenderas ett syntetiskt pH-neutralt rengöringsmedel av typen: Zalo eller 
motsvarande. Kom ihåg att alltid torka upp upplöst smuts efteråt. 



Fläcknyckel 

Fläckar ska omedelbart tas bort. 

Fläck av:      Tas bort med: 
Choklad, fett, glass, grädde, juice, Neutralt rengöringsmedel 
kaffe, läsk te, vin, avföring,                       utspätt i ljummet vatten 
kräkningar 

Asfalt, gummi, olja          Lacknafta 
Färgkritor, tusch 

Stearin tuggummi  Kyl med is i påse skrapa därefter försiktigt 

Blod Kallt vatten

Missfärgning 

Tryckfärg från plastpåsar, målade möbelben, gummihjul, asfalt och färg från golvlöpare 
m.m. kan ge missfärgning. Använd möbeltassar under möbelben för att undvika repor 
och glansskillnader. 
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