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● Här läggs golven utan 
hälsofarlig rök och damm. 
Mattskarvarna tätas med ett 
silikonliknande material som 
läggs på med spruta. 

Golvläggaren Rolf Danielsson 
lägger nya vinylgolv i en gam-
mal skolbyggnad i Växjö. Han 
använder skarvmetoden, som är 
ny i Sverige. 

– Dessutom behöver man inte 
tänka på brandlarmet, säger 
Rolf Danielsson. Det är lätt att 
man glömmer bort att säga till 
att brandlarmet ska kopplas bort 
innan man börjar svetsa.

Metoden kallas Tarastick och 
resulterar i en mattskarv som 
knappt är synlig. Dessutom slip-
per man en mattskarv som drar 
till sig smuts; ingenting fastar i 
den tunna skarven.

Mattan rullas ut på golvet på 
vanligt sätt, med våderna vända 

mot varandra för att undvika 
färgskiftningar i golvet om rul len 
är ojämnt färgad. 

Våderna läggs med överlapp 
och skärs rent med kniv och lin-
jal. 

Golvet limmas på vanligt sätt 
och första våden fi xeras vid gol-
vet. 

Nu kommer Tarastick in i bilden. 
Innan nästa våd fi xeras läggs en 
sträng av ett silikonliknande 
tvåkomponentslim längs skar-
ven. Limmet fungerar som kem-
svetsvätska, men är luktlöst.

Limmet läggs på med en tan-
demfogspruta, som innehåller 
både lim och härdare. 

Skarvlimmet läggs längs halva 
våden i taget. När den andra, 
fortfarande uppvikta, halvan av 
våden läggs måste man vara ext-
ra noga så att skarven verkligen 
blir tät.

– Då är det en fördel om man 
är två, säger Rolf Danielsson.

Slutligen pressas skarven sam-
man med en skarvrulle. Det är 
viktigt att tätmassan läggs på rik-
ligt så att överskott tränger upp i 
skarven, då vet man att skarven 
är tät. Överbliven tätmassa torkas 
bort med vatten och svamp.

Skarvens täthet kontrolleras 
genom att man belyser den med 
ultraviolett ljus. Om skarven är 
tät bildas ett lilafärgat streck av 
det ultravioletta ljuset. 

Produkten kommer från 
Frankrike och används enbart i 
torra utrymmen.

Rolf Danielsson är anställd hos 
JKS Golv i Växjö och har arbetat 
43 år som golvläggare. Det här är 
en av de få nyheterna i yrket. En 
av de största nyheterna var plast-
mattorna när de kom i början av 
1950-talet.

Vid traditionell golvlägg-
ning fräser man ett spår mellan 
mattvåderna. Det görs vanligtvis 
med en eldriven fräsmaskin, som 
bullrar kraftigt, och virvlar upp 
fräsdamm från mattan. 

Det kan också göras betydligt 
tystare med en liten hyvel som 
ger ett kupat spår i skarven mel-
lan mattvåderna. Spåret fylls 
med en svetstråd av plast, som 
värms fast med en elektriskt upp-
värmd pistol, som påminner om 
en lödpenna. Vid svetsningen av-
ges rök som är ohälsosam.

KENNETH PETTERSON

Med en tandemsfogpruta lägger Rolf Danielsson en rejäl sträng tätmedel längs skarven. 
 Tvåkomponentslimmet fungerar som kemsvets, men  luktar inte. 

3. Ultraviolett ljus avslö-
jar om skarven är otät.

2. När våderna 
läggs i hop  un-
derlättar det 
om man är två. 
som hjälps åt 
med jobbet.
Den färdiga 
skarven blir 
nästan osynlig.

30   BYGGNADSARBETAREN   NR 5 MARS  2006

GREJER & GREPP

1 2

3


