Läggningsanvisning för Steirer Parkett

- för bilder, se engelsk version.

Detta är en limlös installation där plankorna låses ihop med en s.k. klickfog.
Före läggning:
Parketten levereras med en fukthalt om 7% +/- 2%. Detta är anpassat för läggning med en relativ
luftfuktighet (RF) om 30-60% och rumstemperatur konstant i intervallet 18 – 24 grader Celsius. Detta
klimat bör bibehållas för såväl golvet som din hälsas skull. Har man golvvärme får yttemperaturen
aldrig överstiga 27 grader.
Golvets färg och struktur kan variera då trä är ett levande material. Bräder med synbara fel eller
skador läggs åt sidan, då dessa i efterhand inte kan reklameras om de lagts.
Före läggning:
Förvissa dig om att golvet är torrt, rent och jämnt (max 2 mm höjdskillnad på 2 meters mätsträcka).
För riktlinjer angående fukthalter i betong, osv, kontakta Fredricsons Trä AB. Öppna endast
förpackningarna direkt före läggning. Temperaturen i rummet måste vara minst 18 grader och RF får
ej överstiga 60%.
Golvets läggningsriktning bestäms av rummets form. Om golvytan har en längre längd än 2/3, väljs
normalt längdriktningen, annars väljer man att lägga med kortändan mot fönster. Mät också bredden
och dela med brädbredden, för att kunna lägga så att man minst får en första och sista brädbredd på
50 mm. Första brädraden kan behöva justeras ytterligare om väggen är krokig (se 2 avsnitt ner)
Instruktioner: Lägg en ångspärr av 0,2 mm åldringsbeständig PE-folie, med 15 cm överlapp i
skarvarna. Önskas stegljudsdämpning eller något mjukare gåkomfort, läggs en 2 mm skummatta av
bra kvalitet, typ Airolen. Börja läggningen i vänsterhörnet med fjädern (den utstickande delen) mot
väggen. Kapa eventuellt längs första radens bräder enligt föregående avsnitt. Det exakta
expansionsutrymmet kan justeras efter att tre rader installerats. Skjut den andra plankan mot den
första i en vinkel och sänk den sedan tills du hör ett klick. Förvissa dig om att plankorna har en exakt
rak vinkel mot varandra. Fortsätt så hela första raden, med undantag för den sista plankan som
sannolikt måste kapas för att få rätt längd. Beakta tillräckligt expansionsutrymme i förhållande till
väggen, normalt ca 15mm.
Påbörja nästa rad av plank med den kapade brädans ände. Kortändarna måste överlappa minst
500mm i förhållande till föregående rad. Rotera plankan nedåt och tryck lätt för att försäkra dig om
en mycket god passform i förhållande till föregående plankor. Notera klick-ljudet när fogen är korrekt
installerad, pressa sedan ner igen. Fortsätt så här hela vägen. När de första tre raderna har
installerats måste expansionsutrymmet gentemot väggen justeras enligt ovanstående riktlinjer. Den
första radens plankor måste ibland installeras mot en ojämn vägg. Rita av väggens kontur på
plankorna och såga plankorna till nödvändig form med beaktande av expansionsutrymmet. Limma i
detta fallet ihop kortändarna och skjut sedan första raden in i position. Spillbitar kan sågas till
distansklotsar, som underlättar läggningen, men som sedan måste tas bort före sockelinstallation.
Borra hål i plankorna för installation runt elementrör, etc. Hålen måste vara minst 20mm större än
rördiametern. Såga enligt bilder i den engelska instruktionen och limma sedan tillbaka kantbitarna

efter installation. En rörmanschett täcker hålet i efterhand. Sista raden av plankor sågas till rätt
bredd med beaktande av expansionsutrymmet mot väggen och ansluts sedan till föregående rad.
Bredden på sista raden måste även här vara minst 50mm. Du kan nu montera lister, trösklar, etc och
använda övergångsmaterial vid behov. Observera att trösklar endast får fastgöras i den ena sidan, så
att inte golvets rörelser hämmas.
Plankorna kan installeras i båda riktningarna och kan enkelt tas bort vid behov. Om du inte kan lyfta
plankan p.g.a. exempelvis elementrör eller dörrkarmar, se bild 10a och 10b. Golvet kan monteras
bort genom att lyfta hela raden (11a) och mjukt trycka på fogen. Kortändarna kan låsas upp genom
att förskjuta de två plankorna horisontellt i motsatta riktningen (11b), LYFT EJ.
OBS ! I den bifogade engelska anvisningen förekommer toleranser och andra måttangivelser, som
inte följer svenska normer.
Lycka till med läggningen av ett kvalitetsgolv från Fredricsons Trä AB

