Läggningsinstruktioner: 1-stavs parkett
Att lägga ett trägolv från Nordic Floor
är inte särskilt svårt, men det kräver
lite förberedelser. Läs därför igenom
läggningsinstruktionerna noga och
se till att du har allt som behövs tillgängligt. Lycka till!
Att tänka på
Den relativa luftfuktigheten under och efter golvläggningen
ska ligga mellan 30 och 60 %. Temperaturen i rummet
och materialet ska vara 15-23 °C. Förvara golvet, i sin
förpackning, på platsen där det ska läggas i minst två
dygn innan läggning, så det acklimatiseras till miljön.
Undergolvet ska vara torrt, plant, rent och solitt. Eventuell
heltäckningsmatta tas bort innan läggning. Beroende på
vilken typ av undergolv du har kan ångspärr behövas.
Hör med din återförsäljare!

Ett levande material
Trä kan ta upp och avge fukt, vilket innebär att det sväller
när luftfuktigheten är hög och krymper när luftfuktigheten
är låg. På vintern, då luften är torr, drar således trägolvet
ihop sig och det blir springor mellan brädorna. Detta
kan motverkas med en luftfuktare.

På sommaren sker det omvända, bräderna sväller
vilket medför att golvet kan börja knarra. Vid hög relativ
fuktighet kan permanenta förändringar uppstå. För
att trägolvet ska fungera som tänkt ska den relativa
luftfuktigheten alltid ligga mellan 30 och 60 % och rumstemperaturen ska vara mellan 15 och 25 °C.

För att lägga golvet behöver du:
•

Hammare

•

Slagjärn

•

Slagklots

•

Distansklotsar, 10 millimeter

•

Handsåg eller sticksåg

•

Tumstock, penna och kniv

Tio tips för en lyckad läggning
1. Beräkna hur många golvplankor som går åt på
bredden. Om den sista raden blir smalare än
30 millimeter, såga även den första brädraden
för ett snyggare resultat.
2. Blanda brädor från flera paket och se till att de får
en fin färgspridning. Syna brädorna innan läggning
och reklamera eventuella felaktigheter.
3. Lägg brädorna i golvets längdriktning.
4. Se till att ha en rörelsefog mellan vägg och golv så
det finns plats för trägolvet att svälla om luftfuktigheten stiger.
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5. Vid normal läggning ska notsidan, det vill säga den
långa underläppen, ligga ut mot rummet.
6. Placera brädorna i rät vinkel vid läggning (20-30°).
7. För att låsningen av kortändsfogarna ska bli korrekt
– använd en slagklots.
8. Lägg brädorna i förband och se till att det finns änd
skarvar i varje brädrad.
9. Ändskarvarna vid intilliggande rader ska ligga med
minst 500 millimeters förskjutning.
10. Kapa slutbrädan i varje rad till rätt längd och börja
nästa rad med biten som blev över.
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Tio tips för en lyckad läggning
1.

Börja med att dammsuga underlaget och jämna
ut eventuella ojämnheter.

2.

Ojämnheter bör vara max 3 millimeter på en 		
längd av 2 meter.

3.

Acklimatisera golvet, i sin förpackning, minst två
dygn på montageplatsen innan läggning.

4.

När underlaget är torrt, rent och plant, lägg på
ett mellanlägg – till exempel Stegdämp på 		
rulle. Lämna cirka 10 millimeter mellan vägg
och mellanlägg och cirka 2-3 millimeter mellan
intilliggande mellanlägg. För alla typer av
betongunderlag ska även en ångspärr på 0,2
millimeter polyetenfolie användas. Lägg ångspärren med minst 200 millimeters överlapp
och tejpa ihop skarvarna. Om du använder 		
produkter från andra leverantörer, säkerställ att
materialen tillåts att läggas med parkettgolv i
flytande system. Bekräftelse ska finnas i
produktens monteringsanvisningar, tekniska blad
eller liknande.

5.

Riktningen på golvet bestäms av rummets
dimensioner och ljusinsläppet i rummet. Om ingen
av väggarna överstiger 8 meter rekommenderar
vi att golvet läggs parallellt med infallande ljus, det
vill säga vinkelrätt mot det mest solbelysta fönstret.
Om någon vägg överstiger 8 meter eller om
utrymmet är smalt, bör golvet läggas längs den
längre väggen.

6. Öppna golvpaken med kniv underifrån, så riskerar
du inte att skada brädans ytskikt.
7.

Nordic Floors golv består av trä och varje bräda är
unik i sitt utseende. Lägg därför fram brädorna
innan läggning och planera golvets mönster.
Beräkna även hur många golvplankor som går åt
på bredden. Om sista raden blir smalare än 30 mm,
såga även den första brädraden för ett snyggare
resultat.
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8.

Såga av låsfogen på första radens brädor så att
dilatationsfogen (expansionsfogen) mot vägg kan
utföras på ett korrekt sätt.

9.

Lägg den första brädan och lämna en dilatationsfog på 10 millimeter mot vägg. Använd distansklotsar för att få rätt avstånd.

10. Lägg nästa bräda med kortsidan mot fronten av
den första. Använd slagklots och hammare för att
koppla samman brädorna.
11. När du nått till sista brädan, kapa den så du får
en dilatationsfog på 10 millimeter mot vägg. Lägg
den kapade brädan med låsfogen mot föregående
bräda och knacka ihop dem med hjälp av ett
slagjärn. Första raden är klar!
12. Använd den kapade delen som första bräda i nästa
rad. Sätt in den i långsidans not i en vinkel på cirka
20-30°.
13. Använd slagklots och hammare för att få den på
plats.
14. Fortsätt lägga brädor tills du når den sista
golvraden.
15. Anpassa bredden på den sista raden så du får en
dilatationsfog på 10 millimeter mot vägg.
16. Knacka ihop brädan med ett slagjärn.
17. Maskera dilatationsfogar mellan klinker och trägolv
samt dörröppning och trägolv med en T-list. Tänk
på att alltid ha en dilatationsfog i dörren mellan två
separata rum.
18. Montera golvlister och golvet är klart!
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