
Arbetsbeskrivning: G2  
Datum: 2017-10-10 
Ersätter: 2011-10-01 

Informationen vi redovisar är baserad på våra nuvarande testresultat och på lång praktisk 
erfarenhet. Den är avsedd att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få 
bästa möjliga resultat. Då användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll kan vi inte 
påta oss något ansvar för arbetsresultatet. I varje enskilt fall rekommenderas provning och 
kontinuerlig kontroll. 
 

 
 
 
SNABBGUIDE 
FLYTANDE GOLVUPPBYGGNAD PÅ LUFTSPALTBILDANDE MATTA 

 
Snabbfakta 
1. Bostik Floor Screed 1010 Thick Flow, 1050 Fiber, 1055 Fiber Maxi. 
2. Armeringsnät (Ø 5 mm NPs 5150) eller alkalibeständigt glasfibernät 
3. Luftspaltbildande matta typ Platon, Oldroyd eller likvärdigt. 
4. Jämnt underlag. 
 
Underlag 
För att den luftspaltbildande mattan ska få full kontakt med underlaget får ojämnheten 
vara maximalt ± 5 mm på 2 meter. Prima och avjämna underlaget vid behov. 
 
Avjämning 
Lägg ut armeringsnätet på den luftspaltsbildande mattan med 100 mm instick. Kapa 
armeringstänger vid behov i skarvarna så att näten kan mötas i samma plan. 
Lämna öppning i armeringen för eventuella rörelsefogar. 
För alkaliebeständigt glasfibernät skall våderna överlappas med minimum 10 cm 
Placera ut en 5 mm kantlist runt väggarna, pelare och rörgenomföringar för 
avjämningsmassans krymprörelser. 
Applicera minst 30 mm golvavjämningsmassa. 
 
Gångbar efter 
Se respektive produktdatablad 
 
Beläggning 
Se respektive produktdatablad. Vid läggning av plastmattor etc. följ alltid Golvbranschens 
(GBR) limningsrekommendationer. 
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FLYTANDE GOLVUPPBYGGNAD PÅ LUFTSPALTBILDANDE MATTA 

 
 
1. Bostik Floor Screed 1010 Thick Flow, 1050 Fiber, 1055 Fiber Maxi. 
2. Armeringsnät (Ø 5 mm NPs 5150) eller alkalibeständigt glasfibernät. 
3. Luftspaltbildande matta typ Platon, Oldroyd eller likvärdigt. 
4. Jämnt underlag. 
 
Allmänt 
• Luftspaltbildande matta används ofta då det finns en risk för att flyktiga föroreningar 

från underlaget kan avges till lokalen. 
• För bästa resultat ska lokalens, golvets och materialets temperatur vara +10ºC – 

+25ºC och den relativa fuktigheten 30 - 60% RF. 
• Vid en flytande golvkonstruktion finns det alltid en risk för sprickor vid avgränsningar 

och utskjutande delar av lokalen samt vid pelare.  
• Planera vid behov för en rörelsefog i den färdiga ytbeläggningen, primärt gällande 

klinkergolv. 
• Avjämningsmassan får aldrig ha kontakt med annat underlag än den luftspaltsbildande 

mattan. 
 
Underlag 
• För att den luftspaltbildande mattan ska få full kontakt med underlaget får ojämnheten 

vara maximalt ± 5 mm på 2 m. 
• Prima och avjämna underlaget vid behov för att den luftspaltbildande ska ligga plant.  
• Observera torktiden för avjämning innan beläggning med luftspaltbildande matta 
• Lägg ut den luftspaltbildande mattan. Obs! Tillverkarens anvisningar ska följas vid 

utläggning av mattan. 
• Observera att uppvik skall ske mot väggar, pelare och andra vertikala ytor. 
•  Placera ut en 5 mm kantlist runt väggarna, pelare och rörgenomföringar för 

avjämningsmassans  
 krymprörelser. Avjämningen måste komma att vara helt frikopplad från runtomkring 
varande ytor 

 
Armering 
• Lägg ut armering (Ø 5 mm NPs 5150) med 100 mm instick i skarven. Kapa 

armeringstänger vid behov i skarvarna så att näten kan mötas i samma plan. För 
alkaliebeständigt glasfibernät skall överlappning av våder ske med minst 10 cm. 
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Avjämning 
• Skikttjocklek Golvavjämningsmassa är minimum 30 mm. 
• Avjämningsmassan blandas med rent vatten med maskinvisp eller spackelpump till en 

homogen och    klumpfri massa. 
• Den tillblandade massan hälls eller pumpas ut på golvet och fördelas med en tandad 

spackel till en jämn yta. 
• Om slipning är nödvändig kan denna göras efter ca 12 timmar 
• För att minska risken för kantresning vid snabb uttorkning skall ytan behandlas med 

Primer 6000 utspädd med vatten 1:5 (1 del primer och 5 delar vatten) dagen efter 
läggning. 

• Skär igenom avjämningsmassan, minst 2/3, för de planerade rörelsefogarna. Se även 
till att skära igenom armeringen. 

 
Gångbar efter 
Se respektive produktdatablad 
 
Beläggning 
Se respektive produktdatablad 
 
Att tänka på 
• Använd alltid rent vatten och rätt vattenmängd vid blandning av avjämningsmassan. 

Vattentemperaturen ska vara mellan +8˚ - +20ºC 
• Härdtiden som är angiven på förpackningen/Produktdatablad gäller vid +20ºC och 50% 

RF.  
• Vid lägre temperatur eller dålig ventilation förlängs härdtiden. 
• Vid högre temperatur och lägre luftfuktighet förkortas härdtiden och 

avjämningsmassans öppentid. 
• Luftomsättningen bör vara >0,5 ggr/timme. 
• Den avjämnade ytan får inte utsättas för direkt solljus eller drag. 
• Risken för snabb uttorkning av avjämningsmassan är stor vid hög temperatur och vid 

låg relativ fuktighet, RF, eller en kombination av dessa.. 
• För att minska risken med för snabb uttorkning skall man efter 1 dygn belägga ytan 

med Primer 6000, utspädd (1:5) 1 del primer och 5 delar vatten. 
 
Produkter 
• Bostik Primer 6000 
• Bostik Floor Screed 
• Avstängningslist 
• Luftspaltbildande matta 
• Armeringsnät 
• 5 mm kantband- Edge Insulationstrip 80x5mmx50m 
 
Verktyg 
• Tandad spackel 
• Patronspruta 
• Blandningstunna 
• Spackelvisp 
• Spackelpump 
• Mjuk borste 
 


