
 
GOLVABIA TEKSTIILIMATON ASENNUS 
 
Suosittelemme tekstiilimaton asennukseen alan ammattilaista, jotta lopputuloksesta tulisi 
mahdollisimman hyvä. Alla olevat ohjeet perustuvat yleisiin ohjeisiin SisäRYL 2013 mukaisesti.  
 

Tarkista saapuva tavara  
Tarkista, että matot ovat ehjät niiden saapuessa työmaalle. Merkitse mahdolliset vauriot 
rahtikirjaan. Säilytä asennettava matto ja tarvikkeet kiinnitysolosuhteita vastaavissa olosuhteissa (≥ 
18°C) vähintään 24 tuntia ennen asennuksen aloittamista. 
Valmistelut 
Golvabia tekstiilimatto suositellaan asennettavaksi aina märkäliimauksella. Lattian asentaminen 
vaatii vähintään + 18°C:n lämpötilan 1 vrk ennen asennuksen aloittamista. Tämä koskee myös 
tarvikkeita. 
Tarkista alusta 
Kiinnitä erityistä huomiota aluslattiaan; sen on oltava ehdottoman tasainen, kiinteä, ehjä, kuiva ja 
puhdas. Aluslattian virheet voivat aiheuttaa päällysteen vaurioitumisen tai poikkeuksellisen nopean 
kulumisen. Puhdista aluslattia huolellisesti ennen kuin levität maton. Yksikin hiekanmuru tekee 
alustasta epätasaisen ja voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin. Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama on 
+/- 3 mm 2 m matkalla 
Poista myös jalkalistat asennuksen ajaksi 
Alustan käsittely 
Betoni 
Varmista, että betonilattia on riittävän kuiva ennen Golvabia tekstiilimatto asennusta, suhteellinen 
kosteus < 85%.  Betonilattian on oltava kiinteä. Mahdolliset lohkeamat on paikattava ennen 
tasoitusta. Tasoitustyön voit tehdä sementtipohjaisilla lattiatasoitteilla. Anna tasoitteen kuivua, 
poista mahdolliset epätasaisuudet hiomalla ja imuroi lattia. 
Puu ja lastulevy 
Noudata tarkoin liimanvalmistajan ohjeita. Esikäsittele alusta ja tee liimaus neuvojen mukaisesti. 
Lautalattian voit tarvittaessa oikaista esim. lastulevyllä. Noudata myös tällöin liimanvalmistajan 
ohjeita. 
Vanha lattianpäällyste 
Mikäli vanha päällyste on kiinteä, kova, ehjä, tasainen, puhdas ja tukevasti kiinni aluslattiassa, voit 
jättää sen paikoilleen. Muussa tapauksessa poista vanha päällyste ja käsittele alusta. Muista 
tutustua liimanvalmistajan ohjeisiin. 
Vanha huopapohjainen muovimatto 
Huopamatto ei yleensä täytä hyvän aluslattian vaatimuksia. Poista vanha matto ja käsittele alusta. 
Leikkaus 
Mittaa huoneen pituus ja leveys huolellisesti ennen vuotien leikkaamista. Ota mitta aina kahdesta 
paikasta seinää. Huomioi myös ovikäytävien ja muiden ulokkeiden (esim. erkkereiden) vaatima 
mattomenekki. Rullan pituusleikkaus käy helpoiten suuressa huoneessa. Levitä rulla kuviopuoli 
ylöspäin ja anna maton oieta. Leikkaa rulla määrämittoihin, mutta jätä aina vuotien molempiin 
päihin kuviosovitusvara ja reilu 5-8 cm:n leikkausvara. Leikkaus onnistuu parhaiten, kun tuet 
leikkauskättäsi rullaa vasten. 
 
 



Vedä veistä itseäsi kohti ja paina samalla riittävän voimakkaasti, jotta matto katkeaa 
kertaleikkauksella. Jos vuota on tuntuvasti liian leveä, leikkaa liiat pois. Mittaa aina tarkasti ja jätä 
leikkausvara. 
Sovitus ja raakaleikkaus 
Asenna ensimmäinen vuota pitkän suoran seinän suuntaisesti. Jos seinässä on ulkonemia, taita 
matto ja piirrä ulkoneman muoto maton nurjalle puolelle. Ovikäytävistä selviät samalla 
periaatteella. Jätä aina riittävät leikkausvarat ja leikkaa vuota muotoonsa.  
Nyt vuota on helppo asettaa paikoilleen. Anna maton ‘levätä’ pari tuntia ennen puhtaaksi leikkausta. 
Tänä aikana matosta poistuvat ylimääräiset jännitteet, jolloin sen käsittely on helppoa ja notkeata. 
Läpiviennit teet taittamalla maton reunan putkea vasten. Tee veitsellä pystysuora viilto putken 
kohdalle ja taita matto paikalleen. Sen jälkeen aukko on helppo leikata putken suuruiseksi. 
Merkitse mattoon seinän ja lattian raja. Taita eteenpäin ja leikkaa merkinnän mukaisesti. 
Kuviosovitus ja saumojen leikkaus 
Mattovuotien reunat tulee aina leikata puhtaaksi oikealla työvälineellä. Laske noin 2 - 3 cm 
leikkausvaraa maton kumpaankin reunaan. Tarkista ennen liimaamista, ettei reunojen välillä ole 
sävyeroa. Mikäli sävyeroa on, poista reunasta hiukan enemmän. Leikkaa tekstiilipohjainen, tuftattu 
matto päältä (nukkapuolelta) leikkaavalla kolmioveitsellä. Pidä veistä hiukan kallellaan leikattavan 
vuodan suuntaan. Älä liikuta veistä kättä ojentamalla, vaan pidä käsivarsi suorana ja kuljeta veistä 
eteenpäin samalla kun konttaat leikattavan vuodan päällä. Auki leikatussa nukkamatossa nukka 
kulkee riveissä maton pituussuunnassa. Merkitse leikkauslinja työntämällä ruuvitalttaa kahden rivin 
välistä ja leikkaa sen jälkeen tätä leikkauslinjaa pitkin. Tuftatuissa silmukkapintaisissa matoissa 
huomaamattomimmat saumat syntyvät silloin, kun vierekkäisten vuotien silmukat menevät 
saumatessa limittäin kuin vetoketjun sulkeutuessa. Pitkiä vuotia saumattaessa tämä ei usein ole 
mahdollista koko sauman pituudelta. 
Kiinnitys 
Työkalut 
- liimalasta 
- hierrin 
- mattoliimaa (noudata purkissa annettuja käyttöohjeita). Taita vuota niin, että puolet lattiasta jää 
paljaaksi. Levitä liima aluslattialle pienihampaisella liimalastalla. 
Käännä vuota paikalleen. Tee samat toimenpiteet vuodan toiselle puoliskolle. 
Lopuksi hierrä lattia tasaiseksi keskustasta laitoihin päin, jolloin maton alle jääneet 
mahdolliset liimaharjat ja ilmakuplat tasaantuvat. 
Hierrä päällyste heti liimauksen jälkeen ja leikkaa seinänvierukset puhtaiksi mattoveitsellä tai 
kahvallisella reunaleikkurilla. Aloita reunojen viimeistely vuodan keskeltä ja etene päätyjä kohti. 
Hierrä matto toiseen kertaan n.30 – 60 minuutin kuluttua maton pituussuunnassa.  
Kiinnitä listat paikoilleen.  
Portaisiin soveltuvat tekstiilirullamatot on merkitty symbolilla. On suositeltavaa asentaa portaan 
reunaan askelkulmalista. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


