
ADVANCE

Po
ly

tu
ft 

of
 S

w
ed

en
 A

B 
20

18

Teknisk specifikation

TEST ADVANCE
Tillverkningsteknik DIN 61151 5/32” skuren
Garn ISO 2424 100% polyamid (varav 25% skrap)

Primär baksida TM 120 Colbond
Sekundär baksida ISO 2424 vinyl
Garnhöjd ISO 1766 6,5 mm
Garnvikt 1420 g/m2

Totalhöjd ISO 1765 9,0 mm
Totalvikt ISO 8543 3700 g/m2

Absorbtion 6 l/m2

Brand klassifikation EN 13501-1 Cfl-s1
Storlek rullvara ISO 3018 130 / 200 cm
Rullängd 25 m
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ADVANCE

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR ADVANCE ABSORPTIONSMATTA

Läggningsinstruktioner

Större områden >3m2:
Mattan bör ligga helt utrullad i rummet i minst 8h före läggning så att den vänjer sig vid 
temperaturen och slätar ut sig innan installation. Underlaget måste vara jämnt, rent och torrt. Ett 
lim lämpligt för vinyl bör appliceras på hela ytan som skall täckas, före mattan läggs. Limmet bör 
vara av en akrylisk sammansättning.

Mindre områden:
I mindre områden kan ADVANCE läggas löst på en jämn och hård yta. Om en ADVANCE skall 
läggas i en nedsänkning eller som heltäckande (vägg till vägg), bör man ha i åtanke att mattan kan 
expandera upp till 2%. Dra bort det innan läggning för att försäkra er om att mattan förblir slät.
  

Skötselanvisning

Dagligt underhåll:
För att säkerställa att ADVANCE bibehåller sitt utseende och dess förmåga att absorbera smuts 
och fukt bör den rengöras dagligen med en kraftfull dammsugare. Detta kommer att lossa och ta 
bort smuts i luggen.

Vid behov:
Om ADVANCE mattan blir så mättat med smuts och sand så att rengöring med dammsugare 
inte längre uppnår det önskade resultatet, måste den rengöras med vatten. Innan rengöring med 
vatten och tvättmedel bör mattan dammsugas noggrant så att all lös smuts är borttagen. Om 
mattan är mycket smutsig, kan ett tvättmedel med en neutral PH tillsättas till vattnet. I så fall skall 
mattan sköljas mycket noggrant efteråt med rent vatten för att avlägsna alla tvålrester.


