
 
 

 

 

 

 

 

Att lägga dansmatta. 

 

Några råd och anvisningar. 

 

 

 

 
Har ni frågor om dansmattor och dansgolv i alla dess skiftande 

former så tveka inte att kontakta AB Ilmonte. Vi har mer än 

25 års erfarenhet inom området och delar gärna med oss därav. 

 

 

 

AB Ilmonte 

Nattflyvägen 7 

313 50 Åled (Halmstad) 

Tel 035 - 18 19 40 

 

Döbelnsgatan 5 

111 40 Stockholm 

Tel 08 – 411 04 15 

 

www.ilmonte.se 

 

sales@ilmonte.se
 

 

 

http://www.ilmonte.se/
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Att lägga dansmatta. 
 

Först och främst! 

Innan ni rullar ut er nya dansmatta så måste ni först sopa underlaget ordentligt för att avlägsna 

grus och damm. För säkerhets skull bör ni därefter våttorka golvet. Tänk på att grus och damm 

som hamnar under mattan kan skada inte bara själva mattan utan också dem som skall dansa på 

den. 

 

Kontrollera också, innan ni börjar kapa upp er matta, hela rullens längd.  

Så snart Ni börjat dela upp den kan Er leverantör inte längre ansvara för eventuella 

felaktigheter i mattans mått. Kontrollera alltså hela längden först. 

  

Innan ni börjar skära i er nya dansmatta så rekommenderar vi att ni låter den ”vila” minst 24 

timmar i rumstemperatur. En ny matta har legat hårt upprullad sedan den tillverkades och kan 

behöva sträcka ut sig innan ni sätter kniven i den.  

När den kommer till er har den kanske också just spenderat en stund i lastbil och kylts ner, 

krympt en smula och stelnat till. Skulle mattan vara kraftigt nedkyld så föreligger brottrisk 

och mattan måste då först anpassas till rumstemperatur innan den rullas ut. I 

rumstemperatur kommer den åter att bli smidig och slät. Låt mattan ligga till sig över ett dygn 

första gången för att utesluta förändringar i formen. 

 

Er nya matta är kanhända väldigt lång och kan vara svår att få plats med i er lokal. Ni måste då 

göra ett par preliminära kap i mattan för att den ska få plats att ligga och ”vila sig” innan 

mattan slutligen kan skäras till den önskade längden. Tänk då på att för säkerhets skull göra 

kapen med ca fem cm säkerhetsmarginal per var tionde meter. Avser ni kapa mattan till tio 

meters längd så gör ni alltså ett preliminärt snitt vid ca 10,05 meter. 

Det är mycket osannolikt men er nya matta kan krympa en smula under det dygn den får ligga 

till sig. Det beror på temperaturskillnader och spänningar i mattan, som kan ha legat hårt rullad 

sedan tillverkningen. 

 

Att skära mattan  

Rita en linje med blyertspenna över er dansmatta på den punkt där den ska kapas. Använd 

vinkelhake för att rita linjen och kontrollera dess vinkel från båda sidor. Med vinkelhaken som 

stöd skär ni sedan försiktigt längs den ritade linjen med en vass mattkniv. Undvik slöa redskap 

som tvingar er att skära under hårt tryck med medföljande risk för deformation och 

förskjutningar under kapningen. Skär hellre med lätt hand två gånger i samma linje än bara en 

gång under stort tryck och medföljande ökad risk för felskär.
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Att tejpa mattan 

- Med ILMO-Vario tejp 

Rulla ut mattvåderna sida vid sida så som de ska ligga på ert golv. Om ni är i en lokal där det 

förekommer stora temperaturväxlingar, såsom t ex på teaterscener med starka strålkastare eller 

danssalar med stora fönster i söderläge, rekommenderas att ni lämnar ca 3 mm lucka mellan 

mattvåderna. På så vis ges de en liten expansionsmöjlighet och risken för veckning i skarvarna 

elimineras. 

  

Fäst några centimeter tejp över mattskarven och be om möjligt någon om hjälp att fixera tejpen 

med foten så att den inte lossar. Dra sedan ut en lång tejpremsa och lägg den varsamt ned över 

skarven. Din assistent kan med fördel förses med en sopkvast och kan när tejpen ligger löst 

nedlagd över en sträcka sopa längs med den för att få den att fästa i mattan. När tejpen på det 

viset fixerats över en sträcka är det dags att med foten fixera den på en punkt igen så att Ni kan 

fortsätta att dra ut nya längder av tejp.  

Tejpa också mattans utkanter om de är exponerade för nötning som vid entréer, dörrposter och 

andra ställen där Ni vet att människor kommer att passera över mattkanten. 

 

OBS.  

Om du använder pvc-tejp så se upp så att du inte sträcker ut och töjer tejpen. Dragkraften i en lång sträcka 

uttöjd tejp är stor. En hårt utsträckt PVC-tejp kan dra ihop Er dansmatta och skapa veck i den. Skulle det ske 

så är det bara att börja om, kasta den gamla tejpen och göra om alltsammans utan att sträcka och dra så hårt. 

Ni sparar alltså ingen tejp genom att dra hårt i den så att den förlängs, tvärtom. 

-  med dubbelhäftande tejp. 

 

OBS.  
Vanliga tunna dansmattor utan mineralförstärkningsskikt som ILMO-Vario bör inte tejpas med 

dubbelhäftande tejp. I lokaler med stora temperaturväxlingar kan det uppstå bubblor i en dansmatta  

som strävar efter att expandera men som inte kan göra det fritt pg a att den är låst till underlaget med 

dubbelhäftande tejp. 

Det går däremot bra att tejpa ILMO-Vario och liknande tunna mattor från undersidan med vanlig enkelsidig 

tejp.  Mer om det senare. 

 

Har du en mer formstabil matta med mineralförstärkning som t ex ILMO-Allround, ILMO-

Uni, ILMO-Drosselmeyer, ILMO-Consor, ILMO- Eventfloor, ILMO-Studio, så gäller för den 

som för alla andra att den måste lämnas att ”ligga till sig” innan den fästs mot underlaget. 

När så skett och ni placerat ut er matta där den ska vara så viker ni upp ett hörn av mattan och 

ritar med en krita på golvet var skarven kommer att hamna. Med de kraftigare mattorna 

behöver ni inte ha 3 mm lucka i skarvarna. Se till att era mattor ligger nästintill dikt an, men 

bara nästan – en hårfin liten springa ska det vara emellan våderna. 

Se upp när Ni viker upp mattan så att den inte rör sig ur sitt läge. Det är bra att vara flera när 

man gör detta. Några får då i uppgift att stå på mattan och fixera den under det att dess ena 

kant lyfts och ni gör markeringen i golvet. 
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När linjen som markerar skarven är ritad så viker ni upp båda de mattkanter som ska tejpas. 

Dra dubbelhäftande tejp på båda sidor om den ritade linjen men lämna skyddspappen kvar 

ännu en stund. 

Tejpa inte längs mattans kortsidor. - Det gäller att undvika lufttäta bubblor då också en tjock 

matta kan behöva frigöra uppvärmd och expanderad luft från sin undersida. 

Börja i en skarv mot valfri vägg med att avlägsna en bit av skyddspappen och stryk ned mattan 

på tejpen med mjuka rörelser. Arbeta er sedan vidare på samma vis längs denna första 

tejpremsa genom att utjämna var ojämnhet och trycka ut alla luftbubblor mot den riktning ni 

valt att gå.  

Lyft en bit av skyddspappen från tejpen vartefter ni arbetar er vidare framåt.  

Avlägsna sedan skyddspappen från nästa tejpremsa och lägg nästa mattvåd på samma vis längs 

den. Kontrollera längs vägen att de två mattorna hamnar rätt och nästan nuddar vid varandra 

med en hårsmån emellan. 

Fortsätt på det viset tills alla våder är uppritade, tejpade och utlagda. Därefter kan alla skarvar 

tejpas uppifrån med vanlig dansmattetejp. 

Om ni ska använda dubbelhäftande tejp direkt mot ett obehandlat betong- eller trägolv kan det 

vara lämpligt att först behandla ytan för att tejpen ska fästa bättre. Sådana golv kan ibland ha 

en lite ”dammig” eller ”pudrad” yta som inte tejpen vill sitta så bra i. 

Detta motverkas enkelt genom att man stryker de ytor som ska tejpas med vanligt tapetklister 

eller utspätt trälim (1:10) och sedan låter det torka ordentligt innan tejpning. En sådan 

behandling binder upp småpartiklarna i ytan, vilket förbättrar vidhäftningsförmågan för er 

dubbelhäftande tejp. 

- underifrån med vävburen tejp. (ILMO-Gaffa) 

Slutligen ett alternativ som kanske kan vara värt att prova i vissa fall. 

Ni lägger ut mattvåderna där ni vill ha dem och viker sedan upp båda kanterna längs en skarv 

mellan två mattor. Fäst i den ena uppvikta undersidan en tejpremsa längs hela kanten och låt 

hälften av dess bredd hamna utanför kanten. Vik sedan ned denna mattvåd mot underlaget och 

ni får (om ni använt 5 cm bred tejp) en ca 2,5 cm bred tejpremsa som ligger fritt med den 

klistriga sidan uppåt längs hela våden. Vik sedan ned nästa mattvåd över denna tejpremsa och 

gå några gånger längs skarven så att tejpen fäster ordentligt mot mattans undersida. Gör sedan 

om proceduren i alla skarvar tills er matta är helt tejpad underifrån. 

Beroende på vad som ska göras på er dansmatta så kan detta i vissa fall räcka som tejpning.  

Det är dock inget vi törs rekommendera utan ni får pröva det från fall till fall på eget ansvar. 

En fördel är, - förutom en matta som till synes är helt otejpad, att er dansmatta ligger nästintill 

fritt på underlaget frånsett de tejpbitar ni bör lägga från ovansidan vid passager och entréer. 

Risken för att det någonstans ska uppstå bubblor och deformationer pga. stora 

temperaturskillnader är därigenom liten. 

Permanent installation 
Dansmattor med samma goda ytegenskaper som ILMO-Vario finns också för permanent 

installation. Vid permanent installation ska mattan limmas och svetsas samman i skarvarna av 
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en professionell mattläggare. AB Ilmonte levererar ett flertal tidigare nämnda mattor av denna 

kvalitet liksom scen och dansgolv i trä för både fast installation och turnébruk. 

Krav på underlaget 

Kontrollera noga underlagets egenskaper innan ni börjar lägga er dansmatta. Eventuellt kan 

förbehandling med t ex primer vara nödvändig för ett lyckat resultat. 

Golvet måste vara helt rent, torrt, slätt och fritt från sprickor. 

Vid betongunderlag får fuktighetsgraden inte överstiga 2,5 % och för stenunderlag är max 0,5 

% acceptabelt. 

Limning 

Lägg ut våderna och rulla upp dem till hälften för att med en tandspackel komma åt att limma 

underlaget. Pressa ner mattan mot limmet från centrum och utåt för att undvika luftblåsor. För 

limning kan vanliga vattenbaserade PVC-dispersionslim användas. Läs noga igenom 

anvisningarna för användandet av ert lim. 

Varmluftssvetsning 

När limmet torkat ordentligt fräses skarvarna upp med lämpligt verktyg. Rengör därefter 

skarvarna och avlägsna ev. limrester o dyl. 

Svetsning med en temperatur  på cirka 300°C är att rekommendera. Prova er fram till korrekt 

inställning och hastighet på några spillbitar innan den slutliga svetsningen.  

När svetstråden avsvalnat något kan överflödig tråd kapas av i båda ändar. 

Därefter kan ca halva tråden kapas på längden med kniv eller hyvel. Först då svetstråden är 

fullständigt nedkyld kan en slutlig hyvling till helt plan golvnivå göras. 

Kall-luftssvetsning 

Gör på liknande sätt vid kall-luftssvetsning som vid varmluftssvetsning. Prova även här 

inställningar på mindre spillbitar 

Rengöring 

Mattan kan rengöras manuellt eller med maskin med vanligt vatten. Torka upp större 

fuktfläckar med en trasa. 

Som rengöringsmedel rekommenderar vi varmt vatten med en skvätt T-sprit i.  

Ta ca 1 dl till en hink vatten eller mer om mattan är svårt smutsad. 

För avlägsnandet av mindre fläckar och rengöring av svårare nedsmutsade områden används 

ILMO-Rengörningsset. 

 

 

 

Svetstråd 

Vid permanent läggning då svetstråd erfordras bör kontakt tagas med auktoriserad mattläggare. 
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Transport 

Mattrullar är både otympliga och tunga att hantera.  

Vi rekommenderar därför att ni som ska ta upp och ner er matta ofta också införskaffar en 

transportvagn av något slag. 

AB Ilmonte har flera modeller att erbjuda.  

 

 

 

Tejp 

Det finns en uppsjö av olika tejper att välja bland. AB Ilmonte kan erbjuda tejper i alla 

standardfärger såväl som transparenta tejper för dansmattor. För dubbelhäftning finns en 

specialtejp som fäster hårt i mattan men svagare i golvet för att skona känsliga trägolv t ex. 

Kontakta AB Ilmonte med eventuella frågor och specialönskemål.  
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Vi kan skapa framgångsrika lösningar av goda idéer. 

AB Ilmonte 

www.ilmonte.se 


