LÆGGEVEJLEDNING

HØJKANTPARKET
Undergulv
Højkantparket fra Norparquet fuldlimes direkte på afrettet undergulv
af beton, spånplade eller krydsfiner.
Krav til undergulvet og læggerummet
Undergulvet skal være sugende, tørt (max. 65% RF), rent, olie- og
fedtfrit og plant (max. ± 2 mm over 2 m, målt med en retholt). Mindst
en uge før monteringen af parket skal rummet være lukket og opvarmet
til ca. 18–22°C samt en luftfugtighed på 40–65% RF. Ved ujævn beton
foretages en spartling af gulvet. Ved restfugtigheder i undergulvet
på op til max. 85% RF kan multiparket fuldlimes med en MS-polymer
parketlim (kontakt Norparquet). Lægges et flydende pladegulv, skal
der anvendes 22 mm spånplader eller 19 mm krydsfiner med not og fer
på 4 sider som undergulv. Der henvises til de gældende krav fra GSO.
Akklimatisering
Før nedlægningen påbegyndes, skal trægulve akklimatisere i rummet
i min. 8 dage. Udpakning af parket bør først ske umiddelbart før
nedlægning.
Nedlægning
Højkantparket fuldlimes til undergulvet med en egnet parketlim fra
Norparquet, som sikrer en elastisk vedhæftning (se teknisk datablad).
Limen påføres gulvet jævnt med en tandet parketspartel. Parketten
lægges i den våde lim og presses godt ned. Påfør ikke limen på et større
areal, end at monteringen af parket kan ske indenfor ca. 10-15 min.
Kontrollér at limen giver afsmitning/kontakt til hele parketfladen, når
limningen sker.
Rækkeevne: Ca. 800-1500 g/m² alt efter parkettype samt undergulv.
Under lægning af multiparket skal der holdes afstand på 10-15 mm
til vægge og faste installationer. Vi anbefaler at tegne styrelinjer på
gulvet for hver 2. eller 3. række, afhængig af rummets størrelse.
Det er vigtigt, at gulvet efter limningen tromles, og belastes med
sandsække eller stabler af parket. Lim på overfladen fjernes straks
med en fugtig klud. Begynd overfladebehandlingen når limfugen er
hærdet helt.

Sortering
Højkantparket er et industrigulv og det må påregnes at der tillades
store farveforskelle som giver et livligt spil i overfladen. Der kan
ligeledes være enkelte stave i pakkerne med fejl. Disse udskiftes
,mens limen er våd.
OBS
Træ er et levende materiale - træ er hygroskopisk, dvs. at træet
forsøger at holde den samme relative luftfugtighed som dets
omgivelser. Træet svulmer op ved høj fugtighed og svinder igen
ved lav fugtighed. Det er grunden til, at specielt massive gulve kan
fremvise sprækker mellem brædderne - især om vinteren når luften
er tør. En forudsætning for at parketgulve forbliver smukke og
fremtræder med ensartede fuger mellem stavene er et rumklima,
hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant gennem de
skiftende årstider (Temperatur 20 - 22°C samt luftfugtighed på
40 - 60% RF).
Norparquet anbefaler altid en luftfugter i rum med massive
trægulve.
Læggevejledningen er vejledende, men tilgodeser generelt de
givne forhold i de fleste bygningskonstruktioner.
Reklamationer over fejl i leverede parketgulve skal påtales, før
nedlægningen påbegyndes og senest en uge efter modtagelsen.
Nedlagte trægulve kan ikke reklameres.

Afslibning og overfladebehandling
Højkantparket fra Norparquet leveres altid ubehandlet og kan
overfladebehandles med en egnet lak, parketolie eller hårdtvoks-olie.
Før overfladebehandlingen: For at opnå en homogen overflade skal
Multiparket altid fuldspartles med EUKULA Strato 101, parketfugekit
(se teknisk datablad) inden den afsluttende slibning. Der afsluttes
med korn 100 eller 120.
Trinlydsdæmpning
Ved brug af en MS-polymer parketlim opnås der en forbedring af
trinlyden.
Dilatationsfuger
Kontakt Norparquet inden montagen.
Gulvvarme
Højkantparket kan fuldlimes på gulvvarme (dog ikke ahorn og bøg).
En vigtig forudsætning for benyttelse af multiparket på gulvvarme
er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at
overfladetemperaturen i undergulvet holdes på max. 24-26°C. (For
mere information kontakt venligst producenten af systemet eller
Norparquet).
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