LÆGGEVEJLEDNING

LAMELPLANK/PARKET
Lamelplank/parket lægges på et flydende gulv, hvilket vil sige, at det
ikke bliver fastgjort til undergulvet. Undergulvet skal være rent, tørt,
jævnt og fast. Beton, spånplade eller gamle trægulve er egnede som
undergulve. Laminerede plankegulve er ikke egnede som selvbærende
gulv. Undersøg før nedlægningen, at undergulvet er tilstrækkeligt
tørt. Gulve lagt på letbeton, kælderrum eller over varme og fugtige
steder, som i saunaer eller badeværelser er uden garanti. Den relative
fugtighed i rummet under og efter nedlægning skal være mellem
45-60% RF og temperaturen mellem 12-24°C. Lamelplank/parket er
velegnet til gulvvarme. Overfladetemperaturen må max. være 27°C.
samt en fremløbstemperatur på max. 55°C.
Det anbefales at anvende min. 0,2 mm plastfolie som dampspærre.
Foliestykkerne skal overlappe hinanden med 20 cm, og kanterne skal
tapes sammen. For at tage ujævnheder i undergulvet og dæmpe
akustikken nedlægges mellem plankegulvet og undergulvet min. 2
mm tyk foam eller lign. Undersøg undergulvet for ujævnheder med
en retteskinne eller med et plankegulvpanel. Ujævnhederne på
undergulvet må ikke overstige mere end ± 2 mm, målt over en afstand
på 2 m. Er dette tilfældet, skal det udjævnes. Gamle trægulve skal
undersøges for løse brædder, disse skal fastgøres.
Et trægulv er følsomt over for fugt. Derfor skal almindelig størrelse
stue have en afstand af 10 mm mellem kanterne af plankegulvet
og væggene eller andre fastgjorte emner. Afstanden kan efter
nedlægningen dækkes med lister. I større rum skal afstanden være 1,5
mm for hver meter gulvbredde målt tværs over plankegulvpanelerne
(f. x. 8 m bredt gulv, 8 x 15 mm = 12 mm til væggen). Denne afstand
skal også holdes omkring andre fastgjorte emner såsom rør og lign.
Anvend et passende antal afstandsstykker for at holde afstanden
til væggen og for at presse plankegulvet sammen. Det anbefales at
lægge plankegulvpanelerne i samme retning som hovedindfaldslyset.
Hvis man lægger gulvet ovenpå et eksisterende trægulv, lægges der
på tværs af dette. Begynd ved en lige væg med noten mod væggen.
Undersøg med en snor at rækken ligger lige. Hvis udgangsvæggen ikke
er lige, tegnes væggens kontur på den første række plankepaneler,
Begynd evt. næste række med det resterende stykke plankepanel,
hvis dette er over 50 cm. Alle samlinger på plankepanelerne skal
limes i et stræk. Til limning anvendes PVAC trælim. Limes påføres
på undersiden af noten ved skibsplankegulve da der ikke må sidde
lim, der hvor listerne skal placeres, da dette vil presse listen ud fra
kanten. Limen påføres på oversiden af noten ved alm. plankegulve.
Hvis plankegulvet er et skibsplankegulv ilægges nu gummifugen eller
listerne i hele gulvplankernes længde. Trælister punktlimes, mens
gummifugen ligger løs. Listerne/gummifugen fastholdes ved, at de er
kileformede og bruges som anslag for næste planke.
Næste række af planker påbegyndes herefter
Anvend en 30-40 cm slagklods til at slå gulvpanelerne sammen med
uden at beskadige federen. Anvend altid en slagklods uden spor til
federen, da kanten på planken ellers vil blive ødelagt.
Ved rør og lign. skal hullerne i plankegulvsarealet bores 20 mm i diameter
større end rørets diameter. Når plankegulvpanelet er monteret, kan
det afsavede stykke limes på plads. Dæk evt. hullet med en manchet.
Den sidste række plankegulvpaneler skal saves i en passende bredde.
Påfør lim i noten og nedlæg plankegulvpanelet. Monter derefter
afstandsklodserne. Når limen er tør, fjernes afstandsklodserne,
og lister monteres. Anvend overgangslister ved overgang til andre
typer af gulv eller dørtrin. De leverede plankegulvpaneler er enten
ubehandlet, olie- eller sæbe-behandlet.

Åbn først pakkerne i takt med arbejdets fremgang. Undersøg at
plankegulvpanelerne er fri for fejl før nedlægningen. Findes et
plankegulvpanel med fejl, kan dette evt. anvendes, hvor der skal
bruges et afkortet panel. Fejlbehæftede paneler kan naturligvis
også ombyttes hos forhandleren inden nedlægningen. For nærmere
oplysning bedes De kontakte Deres forhandler eller producenten.
Efter lægning
Anvend en måtte ved dørindgang for optagelse af sand og fugt.
Anvend filtstykker på møbelben for at undgå, at gulvet bliver ridset.
Undgå kraftige punktbelastninger af gulvet. Luftfugtighed i rummet
skal ligge mellem 40-60% RF.
Alle gulve skal efter lægning efterbehandles
Sæbebehandlede gulve skal vaskes 1 gang inden brug. Alle olierede
gulve skal efterbehandles med en plejeolie. Hvis olien påføres med
maskine, skal der eftertørres i fugerne, for at der ikke er olierester
der. Ved efterbehandlingen skal vores plejevejledning følges. Ved
behandling af ubehandlet lamelplank/parket, bortfalder garantien,
hvis der anvendes produkter fortyndet med vand.
Vedligeholdelse
På alle behandlede lamelplanke/parket gulve er anvendt Trip Trap
eller andre lignende produkter. Derfor behandles og vedligeholdes
lamelplank/lamelparket bedst med Trip Trap eller lignende
plejeprodukter. Deres forskrifter ved behandling og vedligeholdelse
skal følges.
Værd at vide
Træ er et naturprodukt, hvilket betyder at der forekommer forskelle,
f.eks. farvenuancer og struktur. Minimale fremstillingsrelaterede
uregelmæssigheder kan forekomme.
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 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.
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