
TacTiles
®

Textilplattor installeras snabbt och enkelt utan lim



På Interface söker vi ständigt efter nya 
och smartare lösningar.

Med inspiration från naturen och 
geckoödlans förmåga att fästa på olika 
ytor frågade vi oss:

Behövs verkligen lim vid 
installation av textilplattor?



TacTiles är 
vårt svar.



Innovation baserad på erfarenhet 

Över 40 miljoner 
kvadratmeter TacTiles har 
installerats sedan 2006. 
Det är ett beprövat sätt 
att installera Interface 
textilplattor.

Kombinationen av flexibilitet och 
fantastiska miljöegenskaper gör 
TacTiles till den perfekta lösningen 
för våra textila golv.

På det här viset kan vi helt 
eliminera behovet av lim, och 
slippa åverkan på undergolvet. 
Installationen blir därmed snabb 
och enkel med TacTiles.

TacTiles installationssystem

• Kvadrater om 75 x 75 mm

• Tillverkade av PET (som läskflaskor)

• Lådor om 500 TacTiles (vikt 1 kg)

• Ingen tork- och väntetid

• Nästintill noll VOC

• Orsakar inga skador på underlaget

• Tål fukt och temperaturvariationer

• Enkelt att byta ut en platta

• Inga restprodukter på textilplattan



TacTiles är den 
perfekta lösningen för 
våra textila golvplattor



Perfekta för såväl 
nybyggnation som för 

renoveringsprojekt



TacTiles kan användas överallt där 
du kan använda textilplattor. De är 
perfekta för såväl nybyggnation 
som för renoveringsprojekt. Och 
det finns ingen anledning att 
kompromissa med det estetiska.

TacTiles fungerar med praktiskt 
taget alla produkter och alla 
installationsmetoder – så länge 
det är Interface textilplattor. De 
kan användas med våra klassiska 
kvadratiska plattor på 50 x 50 cm, 
såväl som med våra Skinny Planks 
på 25 x 100 cm. Använd TacTiles 
för att skapa en slät yta från vägg 
till vägg eller en djärvdesign i 
patchwork. 

Utformade för flexibilitet



Ingen lukt, inga driftstopp
TacTiles garanterar enkel
installation. Att utesluta lim innebär
att man slipper stark lukt och
torktid. Därför är TacTiles perfekta
för hektiska byggarbetsplatser
eller renoveringsprojekt. Golvet
kan användas omedelbart efter
installationen, och vid behov kan
det installeras samtidigt som de
anställdas arbete fortgår.

Förändringar är ständigt 
pågående
När nya krav ställs på ditt utrymme 
är de textila golvplattorna lätta att 
ta bort och återanvända i olika 
utföranden. TacTiles förbättrar den 
här möjligheten. Att ta bort och 
ersätta går snabbt och enkelt, vare 
sig det är en enda platta som ska 
bytas eller om det är hela kontoret 
som ska ses över. Om du har 
datagolv får du snabb och enkel 
åtkomst med hjälp av TacTiles.

Arbetet kan fortsätta som vanligt

Vår högsta prioritet har varit att ha 
pågående verksamhet utan avbrott 
under installationen. Vi har förlitat 
oss på det här och det har fungerat 
anmärkningsvärt bra. Det gick snabbt 
att installera alla ytor utan buller och 
lukter som annars kan förekomma 
när man monterar med traditionellt 
lim. En hållbar strategi som sparar 
pengar och innebär färre avbrott i 
vårt normala arbete... för oss var det 
här den ultimata lösningen.”

Bo Granqvist, 
Management ABB Property AB,
Sverige



Installationen kan utföras under 
tiden som de anställda utför 
sina vanliga arbetsuppgifterFr
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Inga extra 
förberedelser 

behövs



Även för yrkesmontören blir 
livet med TacTiles lättare. Det 
är samma villkor som gäller för 
all installation av textilplattor, 
men inga extra förberedelser 
av undergolvet behövs. De små 
lådorna om 500 TacTiles som 
endast väger 1 kg är lätta att 
bära, transportera och förvara. 
Mycket lättare att hantera än en 
hink med lim.

Med TacTiles kan man börja 
installationen på en gång, utan 
torktid som krävs för lim. Man 
placerar helt enkelt en TacTile i 
hörnet på en platta, och kopplar 
sedan ihop med intilliggande 
platta. Att byta ut en platta går 
också enkelt och snabbt. Med 
TacTiles sammanfogas plattorna 
starkt horisontellt, men plattan 
går enkelt att ta loss genom att 
man drar den uppåt. Sedan är 
det bara att sätta i en ny platta. 
Klart! Sådana små reparationer 
kan den egna personalen göra. 
Efter installationen är det väldigt 
lite som behöver kastas bort, och 
inga verktyg behöver rengöras 
eller kasseras.

Enkel installation

TacTiles är ett mycket smart system 
som är särskilt användbart på mindre 
ytor, eftersom ingen torktid krävs och 
krånglet med hinkar och behållare 
undanröjs

Jag måste ofta göra reparationer eller 
installera samtidigt som folk arbetar 
och då är det en stor fördel att slippa 
lukt och ångor från lim. Folk brukar 
bli positivt överraskade av hur lite de 
störs.”

Kjetil Jacobsen,
montör, 
Gulveksperten, 
Danmark
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En sund och stimulerande 
miljö leder till en mer produktiv 
arbetskraft. Flyktiga organiska 
ämnen (VOC) är kemikalier 
som lätt avdunstar till luften 
vid rumstemperatur. Det kan 
göra dem till ett bekymmer för 
inomhusluftens kvalitet. Vissa 
VOC är irriterande och kan orsaka 
besvär i ögon, näsa och hals, eller 
huvudvärk.

Till och med lim med lägsta 
utsläpp släpper ofta ut mer VOC 
än vad själva mattan gör. TacTiles 
avger praktiskt taget inga VOC, 
och är helt luktfria. Detta innebär 
färre klagomål från personal och 
en sundare arbetsmiljö i allmänhet.

Välbefinnande hos anställda

Sönderfallskurvor över typiska utsläpp för 
gränsvärden gällande lim och mattor
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EC1 – lim ”med mycket låga utsläpp” http://www.emicode.de

GUT – standard för matta http://www.pro-dis.info

*(Utsläppstester på TacTiles® utförda av TNO)

Lim
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TacTiles*
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TacTiles gagnar både dig och 
miljön. De är snabba och enkla 
att installera och underhålla. De 
avger praktiskt taget inga VOC 
och tillverkas av PET, precis som 
läskflaskor. Detta innebär att de 
är lätta att återvinna. TacTiles är 
kompatibla med alla nuvarande 
gröna byggprojekt.

Mattor som installeras med 
TacTiles är lätta att ta bort, 
återanvända eller återvinna. 
Underlaget förblir rent och 
textilplattorna utan limrester. Båda 
ytorna är redo för återanvändning.

Ett mer hållbart val

TacTiles är kompatibla 
med alla gröna 

byggprojekt



Europe, Middle East & Africa 

AE +971 (0)4 8189077
AT +43 1 8102839
BA +387 33 522 534 
BE +32 2 475 27 27
BG +359 2 808 303
BY +375 17 226 75 14
CH +41 44 913 68 00
CZ +42 0 233 087 111
DE +49 2151 3718 0 
DK +45 33 79 70 55
ES +34 932 418 750
EG  +(202) 3760 7818
FR +33 1 58 10 20 20 
GR +30 211 2120820 
HR +385 14 62 30 63
HU +36 1 349 6545 
IE +353 1 679 8466
IL  +972 546602102
IT +39 02 890 93678
KZ +7 495 234 57 27
NL +31 33 277 5555
ME  +381 11 414 92 00
MK +389 2 323 01 89
NO +47 23 12 01 70
PL +48 500 151 101
PT +351 217 122 740 
RO +40 21 317 12 
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RU +7 495 234 57 27
SA +966 554622263 
SE 08-241 230
SK +421 911 104 073 
SI  +386 1 520 0500
 +386 8 20 54 007
TR  +90 212 365 5506
UA +38(044)238 27 67
UK +44 (0)800 3134465
ZA +27 11 6083324
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www.interface.com


