PROJEKTERINGS- OCH
HANTERINGSANVISNING
Allmänt

Vid läggning av parkettstav är den omgivande miljön och underlaget avgörande för slutresultatet. Parkettgolvet skall betraktas som en möbel och bör
vara den sista bygginredningen som monteras innan inflyttning. För bästa
resultat och garanti skall fackman anlitas vid inläggning och ytbehandling.

Förpackning

Parkettstaven levereras krympplastförpackad ca 1m2/pkt.

Förvaring

Paketen skall förvaras oöppnade till läggningstillfället.
Omgivande temperatur 20°C ± 2°. Luftfuktighet 45% rf ± 5%.

Förutsättning
vid montering

Parkettstaven kräver ett torrt och jämnt underlag. Betonggolv skall fuktspärras,
med 0,2 mm plastfolie med 30 cm skarvöverlapp, om fukten i betongen är
mer än 50% rf. I träunderlag skall trämaterialet innehålla samma jämnviktsfuktkvot som parkettstaven 7% ± 1,5%.

Temperatur

Utrymmet skall vara väl ventilerat och uppvärmt till rumstemperatur 20°C
± 2°. Temperatur och fuktmätningsprotokoll upprättas för varje utrymme.

Luftfuktighet

Luftfuktigheten i läggningsutrymmet 45% rf ± 5%. Undvik byggverksamhet
som ökar luftfuktigheten, t ex murnings-, gjutnings- eller plattsättningsarbeten i
anslutning till parkettgolvet.

OBS! Även tapetsering och målningsarbeten med vattenbaserade limmer och
färger ökar luftfuktigheten betydligt. Sörj för god ventilation.

Flytande spikbart
underlag

Två lager min 8+6 mm plywood med 6–10 mm springa runt varje
skiva. Skivorna läggs i förband. Det övre lagret läggs i 90° vinkel mot den
undre plywoodskivan och med min 15 cm skarvöverlapp mot den undre plywoodskivan. Skivorna häftas ihop, därefter spikas parkettstaven genom båda
lagren.

OBS! Skada ej ev fuktspärr av plast med genomgående spik.

Burseryd sport, akustik/
ergonomigolv

Två lager 9,5mm plywood läggs (lika som ovanstående) ovanpå en
heltäckande matta av typen Burseryd Decibel 2 eller 3. Parkettstaven spikas
genom båda lagren.

OBS! Skada ej ev fuktspärr av plast med genomgående spik.
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Spikbart underlag
på reglar

Reglar min 45 x 75 mm, regelavstånd CC 600 mm. På dessa läggs
min 18 mm plywood eller 19 mm råspont som underlag för parkettstaven.
Tilja kan läggas direkt på regel utan undergolv. Vid sådan läggning skall
Tiljan spikas direkt i regeln. Beakta noga fuktigheten i träunderlaget så att
den överensstämmer med parkettstaven. Jämnviktsfuktkvot 7% ± 1,5%.
Där risk för fukt från underliggande ytor förekommer används fuktspärr
0,2 mm plastfolie med 30 cm skarvöverlapp samt mekanisk ventilation.
Använd ventilerande sockel.

Platta på mark

Vid läggning av parkettstav på platta på mark skall betongen vara fuktspärrad med 0,2 mm plastfolie med 30 cm skarvöverlappning. Parkettstaven
måste läggas på fuktventilerande konstruktion som med luftspalt är skild från
underlaget. Vid regelkonstruktion skall mekanisk ventilation användas. Vid
båda konstruktionerna monteras ventilerande socklar.

Limning av parkettstav

Det går att limma parkettstav med parkettlim direkt mot underlag av träfiberskivor, eller betonggolv. Se limfabrikantens anvisningar och beakta noga
fuktigheten i underlag och omgivning, se sid 1.

(Ej Tilja!)

Ytan måste vara jämn ± 2 mm/m. Limning av parkettstav på betongplatta på
mark avrådes bestämt. Ytbehandling av limmad parkettstav får tidigast ske
3 dygn efter läggning, se lack- eller oljefabrikanternas anvisningar.

Parkett på golvvärme

Får endast ske vid vattenburen golvvärme.
Uppvärmning av golvet ska ske enligt nedanstående.

Limning av parkettstav
direkt på underlag
med golvvärme

Åtgärder för inläggning
Värmen i golvet påkopplas 4 veckor före inläggning. Golvtemperaturen skall
vara 20°C under arbetets gång. RF i underlaget högst 50% eller jämnviktsfuktkvoten 7% ± 1,5%.
Underlaget skall primas med utspätt lim: 2 delar lim, 1 del vatten – blandas
väl och utstrykes på golvet och skall torka minst 12 timmar.
Golvtemperaturen bibehålls konstant 20°C en vecka efter inläggning och
ytbehandling. Därefter höjs temperaturen med max 5°C/dygn upp till max
35°C som ej får överskridas.

Inläggning
och täckning

Beträffande läggningsteknik av parkettstav är mönsterval och ytans
storlek avgörande. Täckning av stavparkett får ej ske med täta material
såsom plast eller täta förpackningspapper, använd med fördel plywood eller
träfiberskivor som tejpas i skarvarna.

I vår mönsterbank ger vi ett flertal exempel på mönsterläggningar.
Om ytterligare information önskas står vi gärna till tjänst.

