Läggningsråd
Decibel 1
För kombination med linoleum
1. Fuktnivån i underlaget (RF-relativ fuktighet) skall kontrolleras och dokumenteras. Denna får aldrig
överstiga 85% RF mätt enligt RBK .
2. Se till att Decibel 1 mattan alltid monteras med den svarta sidan vänd upp.
3. Kontrollera att mattan ej har några defekter såsom veck eller andra skador som kan påverka slut
resultatet. Om skada upptäcks skall denna skäras bort, kontakta Aprobo för ersättningsmaterial.
4. Decibel 1 skall limmas mot underlaget med vanligt golv & vägglim eller linoleumlim. (Åtgång ca
3–4 m2/liter, följ leverantörens anvisningar)
5. Mattvådorna skall läggas omlott och dubbelskäras.
6. Var noga med att rolla mattan efter limning mot underlaget så att limmet får ordentlig kontakt, samt
att eventuell blåsbildning försvinner. Låt limmet torka helt innan läggning av golvmaterialet
påbörjas.
7. Därefter kan linoleummattan limmas mot Decibel 1-mattan på vanligt vis, enligt resp
fabrikants rekommendation.
8. Se till att ingen genomgående skarv skapas mellan linoleummattan och Decibel 1 vid läggningen.
Avståndet dem emellan bör ej understiga 10 cm.
9. I enlighet med golvtillverkarna skall stolsunderlägg användas under kontorsstolar med hjul då
akustiska eller komforthöjande underlag kombineras.
10. Trots att mattorna har ett plastemballage skall de förvaras torrt. Vid låga temperaturer
(minusgrader) hårdnar gummit något men återfår sin elasticitet då de återfår
normal inomhustemperatur.

För kombination med mosaikparkett
1. Kontrollera att RF värdet i underlaget ej överskrider 85%, samt att rumsklimatet följer norm för
massiv parkett vilket vanligtvis är 20 grader (+-2) samt LF 30-60%.
2. Se till att Decibel 1 mattan alltid monteras med den svarta sidan vänd upp.
3. Kontrollera att mattan ej har några defekter såsom veck eller andra skador som kan påverka slut
resultatet. Om skada upptäcks skall denna skäras bort, kontakta Aprobo för ersättningsmaterial.
4. Decibel 1 skall limmas mot underlaget med vårt elastiska parkettlim (Art parkettlim). (Åtgång ca
3–4 m2/liter, följ leverantörens anvisningar)
5. Mattorna skall läggas omlott och dubbelskäras.
6. Var noga med att rolla mattan efter limning mot underlaget så att limmet får ordentlig kontakt, samt
att eventuell blåsbildning försvinner. Låt limmet torka helt innan läggning av golvmaterialet
påbörjas.
7. Därefter skall massivparketten limmas mot Decibel 1 mattan med vårt elastiska parkettlim (Art
Parkettlim), som tätskikt med 1 liter / m2 .
8. Var noga med att använda vält eller dylikt på parketten för att få maximal vidhäftning med limmet.
9. Utför resterande applicering och eventuell slipning/ytbehandling i enlighet med respektive
fabrikants anvisning. Dock gäller minimum 2 dygns torktid innan parketten kan slipas.
10. Trots att mattorna har ett plastemballage skall de förvaras torrt. Vid låga temperaturer
(minusgrader) hårdnar gummit något men återfår sin elasticitet då de återfår
normal inomhustemperatur.
11. Viss begränsning av golvytans storlek kan förekomma, beroende på förutsättningar. Generell
maximal storlek för enskilt rum är 50m2, men större ytor kan läggas. Kontakta Aprobo för mer
information.
12. Eftersom denna konstruktion bygger på en flexibilitet mellan lim, parkett och Decibel-mattan så är
det mycket viktigt att gränsvärdena för inomhusklimatet och underlagets RF-värde är korrekta.

Trots att mattorna har ett plastemballage skall de förvaras torrt. Vid låga temperaturer (minusgrader)
hårdnar gummit något men återfår sin elasticitet då de återfår normal inomhustemperatur.

