
 

 

 

 

 

Läggningsråd Art Mosaik / Industri / Basparkett 
Givetvis kan våra trägolv kombineras med Decibel Concept – akustikmattor för en optimal akustik. 
Kontakta oss för att veta mer eller besök www.aprobo.com.  

1. Innan läggning påbörjas är det viktigt att korrekt inomhusklimat råder. Vi rekommenderar 
18 – 22 °C / 35 – 65% LF. Detta klimat skall även råda då golvet är i drift. Se även våra 
instruktioner kring drift. 

2. Ankomstkontrollera parketten och limmet före läggning. Eventuella fel eller skador skall 
meddelas till Aprobo före läggning så att nytt material kan översändas. Se våra 
försäljning & leveransvillkor. 

3. Underlaget skall vara jämnt och med en yta som är ren, torr, fast & dammfri. Använd en 
rät skiva på 2 m och kontrollera att undergolvet är plant. Finns ojämnheter så skall 
undergolvet primas och spacklas. För bästa resultat bör toleransnivån klara ± 3 mm per 2 
m. Om underlaget är av betong eller avjämningsmassa skall ythållfastheten klara minst 2 
Mpa för att uppfylla kraven på limmets förutsättningar. Andra lämpliga undergolv är spån 
eller plywood alternativt vår vattenfasta Uniboard skiva med extremt låg bygghöjd.  

4. För limning kan vårt elastiska parkettlim (Art Parkettlim) användas för bästa resultat. 
Art Parkettlim innehåller inte något vatten som kan påverka parketten, dessutom ger detta 
lim en elastisk limfog som minskar risken för ”bom”. Limning med vårt Art Parkettlim 
innebär att läggning är möjlig upp till max 85% RF i underlaget. Vid RF upp till 64% kan 
limmet läggas ut med vanlig limspridare med 1L/2m2. Vid RF mellan 65-85% skall 
speciell limspridare användas som även ger en fuktskyddande film. Åtgången är då 
1L/1m2. Vid behov kontakta Aprobo för mer information. 

5. Applicera limmet enligt fabrikantens anvisning. 

6. Applicera mosaikparketten med nätet vänt nedåt. (Industriparkett har inget nät, endast 
tejp). 

http://www.aprobo.com/


7. Stöt samman parkettmodulerna noga och se till att hela modulen får god kontakt med 
limmet. Använd en vält (flera gånger) innan limmet härdat för att på så sätt garantera full 
vidhäftning. 

8. Slipning av mosaik/industriparketten/basparketten kan påbörjas efter två dygns torktid. 

9. Parketten skall fillerspacklas innan sista finslipningen utförs. Följ fabrikantens anvisning. 

10. Avslutningsvis ytbehandlas golvet med valfri ytbehandling. Eftersom mosaikparkettstaven 
har en liten storlek och därmed skapar många skarvar rekommenderas hårdvaxolja 
alternativt olja.  

 


