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Observera

TEXTILPLATTOR

1. För att minimera eventuella färgskiftningar levereras Interface produkter i färgbatcher vars nummer enkelt kan identifieras på alla produkter och 
som inte bör blandas sinsemellan, såvida inget annat anges. Det är entreprenören, eller den person som tar emot produkten som har ansvar för 
att kontrollera leveransens antal och färgpartinummer innan leveranssedeln tas emot och undertecknas.

NB: On all installations there is a maximum benchmark area of 100m2 which should be inspected by all authorising parties. Should 
there be any discrepancies against original specification or manufacturing, Interface should be notified prior to the continuation of 
the remaining installation.

2. Textilgolv, kan få tillfälliga tryckmärken – en effekt som orsakas av förpackning, förvaring och frakt. Den här tillfälliga effekten uppstår hos alla 
mattor med lugg och försvinner så snart luggen återhämtar sig, och mattan återfår sitt ursprungliga utseende.

3. Avvikelser från de rutiner som anges i denna guide kan innebära att garantin inte längre gäller. Interface ansvarar inte för felaktigheter som 
orsakats av installationsmetoder som avviker från det som beskrivs i denna guide. Dessa anvisningar ska också läsas tillsammans med Interface 
säljvillkor.

4. Arbetsmiljö, lim eller annat golvbehandlingsmedel måste användas i enlighet med tillverkarens rekommenderade rutiner med hänseende till 
säker hantering.

  ADDITIONAL INFORMATION - RUGS

Take care when cleaning the surrounding hard floors so as not to cause damage at the rug edges. Heavy duty brushing machines could cause 
damage to the pile at the edges or dislodge tiles if coming in to contact with them. Also ensure that any polish or wax finish is thoroughly 
cleaned so as not to transfer on to the surface of the rug.
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Förberedelser

1. HANTERING AV MATERIAL

På grund av textilmaterialens karaktär måste de acklimatiseras till de förhållanden som kommer att råda efter installationen och när golvet tas i bruk, 
och detta är särskilt viktigt för produkter med Interfaces biobaserade baksidor (CQuest™Bio och CQuest™BioX). Textilplattor från Interface ska 
packas upp och ges tid att anpassa sig till omgivningen i ett område med en temperatur på minst 18 °C i åtminstone 24 timmar innan golvet läggs.

 
2. LOKALENS FÖRHÅLLANDEN

2.1 GOLVBEREDNING

Innan man börja lägga Interface textilplattor måste man ta reda på kablars, värmeelements och vattenrörs position och djup i undergolvet, och allt 
förberedande arbete, t.ex. installation av eluttag, ska vara klart. Underlaget ska vara stabilt och torrt, och allt skräp ska ha städats bort. Alla spår av tidigare 
golvbeläggningar och limrester måste avlägsnas och vid behov ska ytan bearbetas med avjämnings- eller lagnigsmassa som passar förhållande och de 
landspecifika normerna. Detta för att uppnå en jämn golvyta. 

Alla nödvändiga förberedelser ska genomföras i god tid så att undergolvet hinner härda och torka.

2.2 FUKTSPÄRR

En effektiv fuktspärr måste byggas in i konstruktionen av solida golv på eller under marknivå, eller där fuktinträngning kan komma att äga rum.

  YTTERLIGARE INFORMATION FÖR TEXTILPLATTOR

Underlaget ska vara fast, jämt och torrt samt fritt från skräp och rester av tidigare material. Textilplattorna från Interface kan läggas på många 
olika ytor, till exempel klinkers, trä och sten. Kontrollera att golvytorna är noggrant rengjorda så att alla spår av eventuella rester av till exempel 
fett och vax och annan ytbehandling har avlägsnats. Använd vatten eller avfettningsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

Textilplattor ska inte läggas på mjuka underlag, som exempelvis befintliga heltäckningsmattor. Däremot kan man infoga en lös matta i en 
befintlig installation med textilplattor. Om du vill göra det, var noga med att avlägsna alla spår av gamla golvbeläggningar och limrester.

Alla golvunderlag ska behandlas i enlighet med nationella och europeiska standarder.

 18°C (64°F)

Figur 1



Rev. 04/12/21

4

Installationsguide för textilplattor

Förberedelser

2.3 UNDERGOLV

Undergolv ska behandlas i enlighet med nationella och europeiska standarder. Lämplig typ av utjämnande underbehandling beror på typen av 
undergolv och andra krav, t.ex. tryckbelastning.

2.3.1 INSTALLATIONSGOLV

Ska vara jämna, plana, rena och torra.

2.3.2 TIMBER

The floor should be structurally sound, level, smooth, dry and clean. Worn or uneven floorboards should either be replaced or levelled by sanding, 
planing or patch filling before covering with flooring grade plywood, chipboard or hardboard (rough side facing upwards) and pinned at 100 mm 
centres (see Figur 2, BS 5325 & BS 8203 for further details).

2.3.3 WOOD BLOCK FLOORS

Providing these are smooth, sound, level and securely bonded, they should be overlaid with flooring grade plywood, chipboard or hardboard as above. 
Wood blocks on ground floors must include an effcient damp proof membrane. If these conditions cannot be met the wood blocks must be removed 
and the subfloor prepared accordingly.

2.3.4 CHIPBOARD

Chipboard should comply to EN 312 and be free from wax, polyurethane or other types of surface seal. Uneven floors should be treated as described 
for timber floors.

Pin 100mm centresPlywood

< 75% humidity

Figur 2
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Preparation

2.3.5 TERRAZZO, MARBLE ETC.

All cracks and irregularities should be patched and any chemical finishes removed. Grout lines must be filled with a suitable levelling compound. If 
there is any doubt about moisture ingress, cover with a layer of floor grade asphalt followed by skimming with 3 mm smoothing underlayment 
(Figur 3).

2.3.6 ASPHALT

Asphalt should be flooring grade and comply with the requirements of BS 8204. Providing it is in good condition, sound, strong then the surface 
should be cleaned before a smoothing underlayment is applied. 

2.3.7 RAISED ACCESS PANELS

These should be smooth, level, clean and dry.

2.4 GOLVVÄRME

Interface textilplattor kan installeras på golv med golvvärme under förutsättning att yttemperaturen inte överstiger 27 °C (80 °F). Golvvärmen måste 
stängas av minst 48 timmar före installationen.
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Planering

3.1 VERKTYG

Tumstock, snörslå, mattkniv och linjal. För Skinny Planks krävs en 1-meters vinkelhake.

3.2 MÄTNING

Fastställ rummets mittpunkt och startpunkt (referenspunkt) med gängse plattläggningsmetoder (se figur 2). Kvadraterna som bildas ska mötas 
rätvinkligt. Kritstrecket som utgör mittlinjen kan behöva anpassas för att säkerställa att kantplattorna runt rummets väggar blir minst en halv platta 
stora. Ibland, på grund av dörröppningar eller skiljeväggar, är startpunkten inte rummets centrum.

Skinny Planks – fiskbensmönster
För Skinny Planks, särskilt när man ska lägga ett traditionellt fiskbensmönster, är noggrann mätning avgörande för en lyckad installation.

När startpunkten för fiskbensmönster och mönsterriktning ska fastställas rekommenderar vi att följande nyckelfaktorer beaktas:

Rummets längsta mått.
Mönstrets riktning bör vara mot större arkitektoniska inslag, t.ex. huvudentrén eller receptionen.

Se sid. 14 för mer detaljerade råd för planering och installation av Skinny Planks.

  YTTERLIGARE INFORMATION FÖR TEXTILPLATTOR

Använd stålmåttband, mattkniv och rätskiva.

  YTTERLIGARE INFORMATION FÖR TEXTILPLATTOR

Bestäm var i rummet textilgolvet ska ligga och utgå från det.

Interface textilplattor levereras med en designplan med noggranna uppgifter om hur plattorna ska placeras för önskat resultat. Använd dig
av designplanen och lägg plattorna i rätt ordning, utan att fästa dem. En del plattor kan behöva skäras till för att passa mot rummets kanter. Nu
kan textilplattorna fogas ihop och textilgolvet färdigställas.

2.5m

1.5m

2m

Figur 3
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Planning

3.3 FÄSTMETOD

3.3.1 TACTILES®

Interface textilplattor kan fästas med hjälp av TacTiles.

Förberedelserna av undergolvet inför installation med hjälp av TacTiles är precis samma som inför installation med lim.

För anvisningar om hur du använder TacTiles, se figurerna 4, 5 och 6 och ägna särskild uppmärksamhet åt riktmärkena på varje TacTile:

3.3.1.2 PLACERING AV TACTILES

Lägg plattorna med godkänd installationsmetod. TacTiles ska placeras som i figurerna 7 och 8.

Lägg förankringsrader och placera en TacTile-etikett vid varje fog. Lägg textilplattan med hjälp av en stegmetod i alla kvadranter, och placera en TacTile-
etikett vid varje fog.

TacTiles ska läggas ända ut till rummets kanter. TacTiles måste även placeras under varje skuren textilplatta och varje platta som angränsar till en skuren 
textilplatta.

Obs! Hög gångbelastning kan motivera en tätare applicering.

  YTTERLIGARE INFORMATION FÖR TEXTILPLATTOR

Använd TacTiles för att foga samman textilplattorna. En TacTile ska användas överallt där fyra hörn möts 
mellan textilplattorna. Utmed ytterkanterna och eventuellt i näst sista raden bör man använda fler
TacTiles för att göra textilgolvet stabilare. I varje hörn ska minst en extra TacTile användas utmed 
textilplattornas sida (se figur 9).

Figur 4 Figur 5 Figur 6

Figur 7 Figur 8

Figur 9
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Planering

3.3.1.3 UTBYTE AV TEXTILPLATTOR

När du lyfter upp eller byter ut en textilplatta lyfter du antingen upp textilplattan eller drar av den från anslutningen eller skär genom TacTile-
etiketterna som får plattorna att sitta ihop. Byt ut den mot en ny platta.

Obs! TacTiles rekommenderas inte för installation av textilplattor på trappor, ramper, i utrymmen med tunga laster på hjul eller över befintliga 
mattor.

3.3.2 FÄSTMETOD

CQuest™-baksidorna är avsedda att installeras med tejplim eller lös installation inom stabiliseringsramar på 2 meter (se figur 10).

För dessa ramar måste ett godkänt lim med tejpeffekt användas och appliceras med roller. Om det finns nationella förordningar avseende installation av 
textilplattor ska man utgå från dessa. Limmet ska appliceras 10 cm brett i en rutmönster på 2 x 2 meter och ges tid att torka fullständigt i enlighet med 
tillverkarens anvisningar.

Rekommendationer för fästmetoder hänvisas till Golvbranschens limrekommendationer.

2x2m Rutmönster
med lim

Kritstreck

Figur 10
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Planering

3.4 RAISED ACCESS FLOORING

When using Tackifer special care should be taken as follows:

• Over-application must be avoided to ensure there is no penetration between panels which may bond them together. 
• Under no circumstances should tackifier be diluted or poured directly onto panels.
• Tackifier should be applied using a roller to give even coverage.
• Tackifier must be allowed to dry completely before installation of carpet tiles.

NB: Alternatively TacTiles or an approved double-sided tape could be used.

3.5 KANTFIXERING

Hela textilplattan närmast väggen och alla skurna plattor utmed kanterna ska fästas med TacTiles eller läggas på lim med tejpeffekt eller tejp (se 
figur 12). I en lokal utan mellanväggar måste en list fästas mot golvet för att hålla den plattlagda ytan på plats.

Lim med tejpeffekt

Skuren platta

sista hela plattan

Figur 12

Figur 11
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Installation av textilplattor

4.1 METOD

Börja vid startpunkten och lägg en rad textilplattor rakt och stadigt exakt utmed kritstrecken (se figur 13). 

  YTTERLIGARE INFORMATION FÖR TEXTILPLATTOR

Följ bara designritningen och foga samman plattorna med TacTiles för önskat textilgolv..

Platta längs
kritstreck

Lim med tejpeffekt 
rutnät

Figur 13
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Installation av textilplattor

4.2 LUGGENS RIKTNING

På undersidan av alla Interface produkter finns pilar som anger luggens riktning. Produktspecifika installationsrekommendationer finns våra 
provböcker och i produktkatalogen på webbplatsen.

Det finns olika sätt att installera plattorna:
Utan mönsterpassning, monolitiskt, kvartsvänt, i tegel- eller förbandsmönster samt duolitiskt. För Skinny Planks är fiskbensmönster också ett 
alternativ.

Obs! Produkter som är avsedda för slumpmässig installation, behöver man inte ta hänsyn till pilriktningen på textilplattans baksida.

50CM X 50CM TILES

Alla pilarna ska peka i samma 
riktning – kallas också 
Broadloom (heltäckning) eller 
Sheet.

Monolitisk

Förband

Alla pilarna ska peka i samma 
riktning med intilliggande plattor 
förskjutna en halv plattas längd
i pilens riktning.

Slumpmässig

Plattorna läggs utan hänsyn 
till riktning eller inbördes 
förhållande.

Kvartsvänd

Plattorna vrids 90 grader i 
förhållande till varandra – kallas 
också Chequerboard.

Tegel

Alla pilarna ska peka i samma 
riktning med intilliggande plattor 
förskjutna en halv plattas längd i 
pilens riktning.

  YTTERLIGARE INFORMATION FÖR TEXTILPLATTOR

På baksidan av alla Interface produkter finns pilar som visar luggens riktning. När man lägger en textilplatta måste man ta hänsyn till pilarnas 
riktning för att rätt mönstereffekt enligt ritningen ska uppnås.
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Installation av textilplattor

4.3 JUSTERINGAR

När du lägger plattorna ska du regelbundet kontrollera skarvarna med fingrarna för att säkerställa att de är i linje med och intill varandra.

4.4 TÄTT MELLAN SKARVARNA

Var särskilt noga under hela installationsprocessen med att textilplattorna ligger tätt intill varandra, och att baksidan av intilliggande plattor vidrör varandra. 
Stryk ovansidans lugg bakåt när du lägger plattan på golvet och passar den till intilliggande textilplattor så att inte luggen fastnar i skarven (se figur 14).

Om skarvarna glipar kan plattorna röra på sig och golvet fungera sämre. Undvik för kraftigt tryck mot intilliggande plattor eftersom det kan leda till att de 
bucklar sig.

4.5 GÖR FÄRDIGT VARJE RUTA (SE FIGUR 15).

4.6 SKÄRA

4.6.1 VID KANTERNA

Lägg textilplattorna med ovansidan nedåt, mät noggrant och märk plattorna på baksidan (se figur 16). Använd en mattkniv och rätskiva och skär 
igenom textilplattans baksida.

OBS: Plattorna kan även skäras från ovansidan.

1 2 3
4 5
6
10

9
8

7

Figur 15

Figur 16

Figur 14
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Installation av textilplattor

4.6.2

Passa in kantskärningen mot stadkanten på den sista hela plattan, skär sedan kanten mot stadkanten.

4.7 TRAPPOR OCH LODRÄTA YTOR

4.7.1 

Interface textilplattor kan användas i trappor där trappstegen har lämplig stegnos (planstegets främre kant).

4.7.2 

Plattor som installeras på steg och sättsteg i trappor, samt på alla andra lodräta ytor, måste fästas med ett godkänt fästmedel/lim som används i enlighet 
med tillverkarens anvisningar.

Obs! TacTiles är inte lämpligt för trappor

4.7.3 

Prydlig och tät passning mot exempelvis installationsluckor och expansionsfogar måste beaktas. Expansionsfogar får aldrig fyllas med utjämningsmedel och 
golvbeläggningen får inte läggas över den.

5. SLUTFÖRANDE

Undvik att gå på golvet eller att placera ut möbler tills hela ytan är klar och alla kantplattorna är på plats. Tunga möbler eller föremål på hjul kan i 
vissa fall förskjuta plattorna ur sitt läge. För att undvika detta ska plywoodskivor eller hårdpapp användas som skydd när man flyttar eller placerar ut 
tunga föremål.

  YTTERLIGARE INFORMATION FÖR TEXTILPLATTOR

Interface textilplattor är avsedda att användas under möbler i till exempel hotellobbyer eller sovrum. Den beskrivna installationsmetoden 
lämpar sig för normala användningsområden, men för mer utsatta lägen rekommenderar vi att man väljer en annan installationsmetod med t.ex. 
kantremsor och/eller dubbelhäftande tejp. För sådana ändamål, kontakta Interface närmaste försäljningsställe för närmare information.

Observera att det inte är lämpligt att installera textilplattor med hjälp av TacTiles i utrymmen med hjulförsedda tunga möbler eller vagnar. 

  YTTERLIGARE INFORMATION FÖR TEXTILPLATTOR

Undvik att beträda golvet eller att placera ut möbler tills hela ytan är klar och alla kantplattor är på plats. Tunga möbler eller föremål på hjul kan 
i vissa fall förskjuta plattorna ur sitt läge.
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Installation av Skinny Planks

25 X 100 CM SKINNY PLANKS

Skinny Planks kan installeras i förbands- eller fiskbensmönster. Läs produktspecifika installationsrekommendationer. För förband gäller samma 
rutiner vid planering och installation som för textilplattor i standardstorlek.

6.1 SKINNY PLANKS ASHLAR 

Alla pilarna ska peka i samma riktning med Skinny Plank-bindningen förskjuten i längdriktningen. Installation med förbandsmönster kan göras med 
förskjutning till häften eller med variabel förskjutning. Alla pilarna ska peka i samma riktning med Skinny Plank-bindningen förskjuten i längdriktningen. 
Installation med förbandsmönster kan göras med förskjutning till häften eller med variabel förskjutning. Båda kan användas för Interfaces Skinny Planks, 
med förband som rekommenderad installationsmetod.

Noterbart: Vid installation av Microtuftade-produkter i ashlar bör man tänka på ljusets riktning med Skinny Planks läggs i längden, parallellt 
med sidoljuskällan. På grund av metoden för tillverkning skuren hög vid tvärkanten kommer att vara ett kännetecken för alla öglade eller 
Microtuft-produkter och så när man lägger Microtuft-plankor i ashlar, det finns en möjlighet att denna effekt kommer att accentueras där två 
skurna kanter möts. För att ge det bästa estetisk utseendet rekommenderas därför variabel förskjutning ashlar och installation parallellt med 
sidoljuskällan.

6.2 SKINNY PLANKS FISKBENSMÖNSTER:

Fiskbensmönster kan skapas på två sätt, vilka kräver olika planeringsnivåer. Ett fiskbensmönster åstadkoms genom att man lägger plankorna som 
bokstaven L. Startpunkten ska vara i 90 graders vinkel (typ A) eller 45 graders vinkel (typ B).

För typ A gäller att Skinny Planks-plattorna läggs mot den räta vinkeln som skapats av kritstrecken enligt avsnitt 3.2. När man bygger vidare från dessa 
”ankarplattor” i ett L-mönster ska vinkelhaken användas hela tiden för exakt passning och räta vinklar (se figur: 17).

Fallande Förband

Typ A Typ B

Kritstreck

Använd 
vinkelhaken flitigt 
för passning och 

räta vinklar
Ankarplankan 
lagd i 90 
graders vinkel

Figur 17
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Installation av Skinny Planks

25 X 100 CM SKINNY PLANKS

Typ B är mer komplicerad och kräver ytterligare diagonala hjälplinjer. Bestäm mittpunkten för det önskade mönstret och ange mittpunkten och basen 
med kritstreck enligt beskrivningen i avsnitt 3.2. Använd vinkelhaken för att kontrollera att kritstrecken är lodräta.

Mittlinjen har samma riktning som mönstret och för att mönstret ska följa mitten kan det bli nödvändigt att mäta och rita ut en hjälplinje parallellt med 
mittlinjen. För Skinny Planks, mät ut 18 cm och dra ett kritstreck parallellt med mittlinjen. Det är mot denna linje man ska börja lägga textilplattorna.

Dela de räta vinklarna där hjälplinjen och baslinjen möts och dra diagonala, 45-gradiga kritstreck. Använd vinkelhaken för att kontrollera att linjerna 
är rätvinkliga och lägg den första plankan längs den diagonala linjen med början i hjälplinjen och baslinjens skärningspunkt. Lägg nästa planka så 
att den bildar ett L och kontrollera exakt passning med hjälp av vinkelhaken. Dessa två ankarplankor avgör rätvinkligheten för hela installationen. 
Fortsätt med mönstret på samma sätt och använd vinkelhaken hela tiden så att passningen blir korrekt (se figur: 18).

Skinny Planks kan fästas med TacTiles eller lim med tejpeffekt. Vid användning av TacTiles ska etiketterna placeras enligt figurerna 19, 20 & 21:

Obs! Hög gångbelastning kan motivera en tätare applicering.

Pattern runs on 
centre chalk line

Hjälplinje, parallell med mit-
tlinjen (18 cm mellanrum för 
att centralisera mönstret)

Baslinjen

1 Lay first plank here
2 Lay second plank here

1
2

Diagonalt kritstreck

Kontrollera passning 
och räta vinklar 

flitigt med hjälp av 
vinkelhaken.

Skinny Planks 
förbandsmönster förband

Skinny Planks 
förbandsmönster fallande

Skinny Planks 
fiskbensmönster

Figur 18

Figur 19 Figur 20 Figur 21
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Akustik- och komfortbaksida

11 INSTALLATIONSREKOMMENDATIONER FÖR AKUSTIK- OCH KOMFORTBAKSIDOR

11.1 CQUEST™BIO SONE AND CQUEST™BIO SONE+

CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ är en integrerad akustikbaksida som finns för ett stort urval av textilplattor. SONE har designats med 
användaren i åtanke och förbättrar både akustik och gångkomfort.

Vid installation av produkter på CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ gäller samma rekommendationer som för textilplattor på 
standardbaksida (se sidorna 3-13). Fästmetoden ska endast vara tejplim och inte TacTiles. Kontakta Interface närmaste försäljningsställe avdelning 
om du känner dig osäker.

När lim med tejpeffekt används ska det appliceras på hela ytan.

11.2 RECUSHIONBAC®

ReCushionbac är designad för att förbättra både akustik och gångkomfort. Det är en integrerad baksida och den finns på många modulära 
mattserier.

Vid installation följer du samma anvisningar som för textilplattor på standardbaksida (se sidorna 3-13). Fästmetoden kan vara tejplim eller TacTiles.

Interlay

12 INTERLAY

Interlay är ett tåligt, löst liggande undergolv vars plattor är 50 x 50 cm. Det är utformat specifikt för Interface textilplattor för att förbättra akustik och 
gångkomfort. Följ anvisningarna nedan när du installerar Interlay:

12.1 HANTERING AV MATERIAL

Interlay skall acklimatiseras till de förhållanden som kommer att råda efter installationen och när golvet tas i bruk. Interlay från Interface ska packas 
upp och ges tid att anpassa sig till omgivningen på en plats med en temperatur på minst 18 °C i åtminstone 24 timmar före installation.

12.2 LOKALENS FÖRHÅLLANDEN

Förberedelserna av undergolv och informationen om de olika undergolvens lämplighet är samma som för textilplattor, se sida 3 avsnitt 2.1 till 2.3.1 
för rekommendationer.

Obs! Interlay lämpar sig inte för golv med golvvärme.

13 INTERLAY-PLANERING

13.1 VERKTYG

Tumstock, snörslå, mattkniv och linjal.

13.2 MÅTT

Interlay måste installeras i rät vinkel och längs en rak vägg.

Till skillnad från textilplattor ska installationen av Interlay börja vid en rak vägg, så välj en rak vägg för att påbörja installationen.

Om det inte finns någon rak vägg kan du skapa en rak linje och rät vinkel med Interlay-plattor som du förankrar antingen med en dubbelhäftande 
tejp eller fogar samman med några TacTiles.



Rev. 04/12/21

17

Installationsguide för textilplattor

Interlay

13.3 FIXERINGSMETOD

Interlay-plattor läggs löst, behöver varken lim eller TacTiles och kan installeras slumpmässigt, med produktkoden uppåt.

14 INTERLAY-INSTALLATION

14.1 METOD

Välj en rak vägg och installera en rad plattor precist och säkert längs den (Figur 22). 

Fortsätt installationen därifrån med vanlig plattläggningsteknik.

14.2 LÄGGNINGSRIKTNING

Det finns ingen definierad läggningsriktning för Interlay. Det finns inga riktningsmärkningar att följa och Interlay kan installeras slumpmässigt med 
produktkoden uppåt.

14.3 TÄTT MELLAN FOGARNA

Var noga med att plattorna ligger tätt intill varandra under installationsprocessen, och att baksidan av intilliggande plattor
vidrör varandra.

14.4 SKÄRA

Mät noggrant och markera plattan. Använd en mattkniv och en rätskiva och skär plattan antingen från undersidan eller ovansidan. Använd en vass 
mattkniv och skär med bestämdhet genom Interlay.

Passa in kantskärningen mot stadkanten på den sista hela plattan, sedan den skurna kanten mot kanten.

14.5 TRAPPOR, LODRÄTA YTOR OCH TRAFIK MED TUNGA VAGNAR

Interfaces Interlay lämpar sig inte i trappor, på lodräta ytor eller i utrymmen där man använder tunga vagnar.

14.6 GOLVHÖJD

Interlay gör golvet 6 mm högre. Glöm inte att ta med det i beräkningen när du kontrollerar dörrhöjder etc.

Figur 22
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15 INSTALLATION AV TEXTILPLATTOR PÅ INTERLAY

15.1 INTERFACE TEXTILPLATTOR

När hela ytan belagts med Interlay är det dags att installera Interface textilplattor ovanpå.

Följ gängse plattläggningsmetod enligt den tidigare beskrivningen (sida 6), för att hitta rummets mittpunkt och startpunkt. Börja här och installera en rad 
textilplattor noggrant och stadigt längs var och en av kritlinjerna och bygg vidare därifrån.

15.2 TACTILES

Interface textilplattor bör installeras ovanpå Interlay med hjälp av TacTiles eller lim med tejpeffekt.

Obs! I områden där man använder hjulförsedda tunga möbler och vagnar rekommenderar vi att man använder ett fästmedel för att binda 
textilplattan till Interlay.

Observera att textilplattorna ska överlappa Interlay-plattorna eftersom systemet inte är gjort för att passa exakt mot textilplattorna.

15.3 INTERFACE SKINNY PLANKS 

Skinny Planks kan installeras ovanpå Interlay ifall de läggs i förbandsmönster. Skinny planks i fiskbensmönster är inte rekommenderat ovanpå Interlay.

16 INTERLAY COMPLETION

Undvik att gå på golvet eller att placera ut möbler tills hela ytan är klar och alla kantplattorna är på plats. Undvik även tunga punktlaster på en installation av 
Interface textilplattor ovanpå Interlay.

Tunga möbler eller föremål på hjul kan i vissa fall förskjuta plattorna på Interlay ur sitt läge, vilket kan utgöra en snubbelfara.

För att undvika detta ska plywoodskivor eller hårdpapp användas som skydd när man flyttar eller placerar ut tunga föremål.

17 INTERLAY – VARNINGAR

1. Avvikelser från ovanstående rutiner kan innebära att garantin upphör att gälla. Interface ansvarar inte för felaktigheter som orsakats av 
installationsmetoder som avviker från dem som beskrivs i det ovanstående. Dessa anvisningar ska också läsas tillsammans med Interfaces säljvillkor.

2. Interlay kan användas tillsammans med alla textilplattor (av standardtyp) från Interface förutom Monolitiska mikrotuftade textilplattor eller plattor med 
PVC-baksida. Den rekommenderade maxytan för installation av produkter med öglelugg är 300m2. 

3. Kombinationen Interlay plus Interface textilplattor installerade med TacTiles rekommenderas inte för utrymmen med tunga rullaster eller ovanpå 
befintliga mattor.



Frågor

Vill du ha ytterligare information gällande
installation rörande Interface produkter
vänligen kontakta 08-241230 eller besök:

www.interface.com


