Monteringsanvisningar för Parla golvbrädor
Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva
trägolven är torkade så att de har en fuktprocent på 8–10 procent, vilket gör att det blir färre springor i det färdiga golvet. På grund av att trä förändras i
takt med att luftfuktigheten varierar kan det dock förekomma små springor i golvet. Springornas förekomst varierar beroende på årstid och den relativa
luftfuktigheten. För obehandlade golv rekommenderar vi att eventuella kvisthål spacklas innan golvet slipas och ytbehandlas. Eventuella höjdskillnader i
ändfogarna kan slipas bort.
Obs! Om du upptäcker felaktig golvbräda, montera den inte. Meddela reklamationer blankett som du hittar på Parla nätsidan: www.parla‐
parquet.com/support Tillverkaren ansvarar inte för fel som uppstått som en följd av att monteringen inte följt monteringsanvisningarna och inte heller
för felaktiga brädor som redan monterats
Lagring Parla‐trägolv ska lagras på ett plant och torrt underlag i sin oöppnade förpackning. I nya byggnader ska rummet värmas och vädras för att
tillräckligt minska fuktigheten i konstruktionerna. Under lagring och montering ska rummets relativa luftfuktighet (RF) ligga mellan 40–60 procent och
temperaturen mellan 18–24 °C. Luftfuktigheten och temperaturen ska vara den samma under golvets användning som under monteringen av golvet.
Krav på underlaget Kraven på underlagets jämnhet ska uppfylla de nationella bestämmelserna, vilket innebär högst 3 mm avvikelse på en sträcka på 2
m (motsvarar kraven i SisäRyl2000). Större avvikelser ska åtgärdas med spackel och underlaget ska slipas så att det är fritt från sprickor och ojämnheter.
Efter detta ska underlaget rengöras omsorgsfullt.
Golvvärme Trä är till sin natur ett varmt och behagligt material. Man ska sträva efter att hålla golvtemperaturen jämn. Golvets yttemperatur får aldrig
överstiga 24°C. Temperaturen får inte växla mer än 5 ºC under ett dygn. För att golvet ska röra sig så lite som möjligt under den period golvvärmen är
påslagen ska rummets relativa luftfuktighet uppgå till 40–60 procent och temperaturen ska vara 18–24ºC. Golvbrädorna och bärkonstruktionerna ska vara
tillräckligt torra innan golvet monteras. I utrymmen med golvvärme lever golvet mera än i andra utrymmen, och detta ska tas i beaktande så att man
lämnar tillräckligt med utrymme för golvet att röra sig. Golvvärmen får aldrig stängas av helt och hållet. Monteringen förutsätter absolut yrkesskicklighet.
Närmare anvisningar för hur trägolv ska monteras på golvvärme ska begäras från tillverkaren eller återförsäljaren av det aktuella golvvärmesystemet.
Verktyg och tillbehör
Vid monteringen behövs: fintandad såg, hammare, borr eller batteriborrmaskin, 3,5 mm:s borr, skruvmejsel, stämjärn,
monteringsjärn, monteringskilar, kniv, vinkeljärn, blyertspenna, måttband, cellplast eller filt, en bit grov sandpapper, riktsnöre, slagkloss, skruv med
försänkt huvud (t.ex. 3.5x50 mm) samt PVAc‐lim.
Svällmån Ett trägolv torkar ihop och sväller med växlingarna i luftfuktigheten och därför ska man lämna en minst 5 mm bred fog mellan golvet och
väggen samt mellan golvet och dörröppningar, så att golvet har utrymme att röra på sig. En likadan fog ska också lämnas mellan golvet och rör, trösklar,
karmar, stolpar, fast inredning och trappor. Där trägolvet gränsar till ett annat golv ska en rörelsefog på 5 mm lämnas.
När man monterar ett flytande trägolv ska man lämna ett rörelseutrymme på minst 10 mm mellan trägolvet och fast inredning, så som väggar, trösklar
och trappor. I utrymmen som är över sex meter breda ska man lämna en rörelsefog. När golvet monterats tar man bort kilarna och täcker
rörelseutrymmet med golv‐ eller täcklister.
Fastlimmande av golvet i underlaget Det rekommenderas att en yrkesman anlitas om trägolvet eller Heavy Duty‐golven ska limmas fast i underlaget.

Montering på skiva

(Tall 3X )

Mänty 3X golvbrädor kan monteras direkt på till exempel en 21 mm tjock helspontad plywood. Golvbrädorna fästs då på plywoodskivan t.ex. med 3,5x40
mm skruvar med sänkt huvud som skruvas fast i spontens hörn i en vinkel på ca 45 grader. Det lönar sig att fästa varje golvbräda med fyra skruvar med
jämna avstånd så att det hamnar en skruv i båda ändarna av brädan, ca 10 cm in på brädan. I övrigt ska golvet monteras på samma sätt som på
bärkonstruktioner.

Montering av flytande golv ( Tall 3X )
Krav som ställs på underlaget vid flytande montering på bärande underlag Tall 3X golvbrädor kan monteras flytande på betong, ett gammalt trägolv
eller någon annat bärande underlag. Underlaget måste vara absolut rakt och jämnt samt tillräckligt torrt och skyddat för fukt. Om golvet monteras på
betongunderlag ska betongens relativa fuktighet vara enligt de internationella bestämmelserna eller högst 80 procent.
Svällmån När man monterar ett flytande trägolv ska man lämna ett rörelseutrymme på minst 10 mm mellan trägolvet och fast inredning, så som väggar,
trösklar och trappor. I utrymmen som är över sex meter breda ska man lämna en rörelsefog. När golvet är färdigtmonterat avlägsnas kilarna och
rörelseutrymmet täcks med en golv‐ eller täcklist.

Bred ut ett mellanlägg på underlaget, som vid behov fungerar som fuktspärr och ljuddämpning. En plastmatta med filtbotten eller en nålfiltmatta är också
lämpliga underlag. Heltäckningsmattor är för mjuka, och de ska avlägsnas helt och hållet. Krav på stegljudsisolering och fuktspärr ska tas i beaktande när
man väljer underlag. Parla‐underlagsmaterial är både fuktspärr och stegljudsisolering i samma produkt. Produkten fås från din Parla‐återförsäljare.
Limmet sätts på brädans notsida, både på sidan och i ändan. I övrigt ska golvet monteras enligt samma anvisningar som vid montering på
bärkonstruktioner.
Genomförningar För rör borras ett hål som är minst 10 mm större än rörets diameter (vid flytande montering ca 20 mm större). Om hålet kommer vid
ändan av en bräda sågas en bit som räcker sig till hålet ut. När brädan har fästs limmas den utsågade biten på sin plats och hålet runt röret täcks över med
en täckskiva (bild 12). Avståndet mellan radiatorer och golvets yta ska vara minst 60 mm.

Dörröppningar Kontrollera att det nya golvet ryms under eventuella öppnande dörrar. Dörrens karmlist och vid behov också karmen kapas så att
golvet har gott om utrymme under dem. Låt om möjligt golvet sträcka sig så långt under dörren att fogen täcks av tröskeln. Golvet måste ha utrymme
att röra på sig i förhållande till golven i de intilliggande rummen. Om golven inte ligger i samma nivå (t.ex. renoveringsobjekt), höjs tröskeln på den sida
som ligger lägre med hjälp av en list. I öppningar som saknar tröskel täcks fogen med en täcklist (metall eller trä).
Skydd av golvet innan det tas i bruk Golvet ska skyddas med ett material som släpper igenom fukt, t.ex. papper, om man efter monteringen
fortfarande färdigställer annat. Man ska fästa särskild uppmärksamhet när man väljer skyddsmaterial, så att det inte färgar, repar eller på något annat
sätt skadar det färdiga golvet. Skydden ska fästas i varandra. Skydden får aldrig tejpas fast i trägolvet, så att det skadas.

Underhålla av golvet
Lackat golv Sand och damm avlägsnas med en dammsugare eller sopborste. Vid behov torkas golvet torrt med en väl urvriden trasa eller golvmopp.
Golvet rengörs med ljummet vatten. Vid behov kan rengöringsmedel avsett för rengöring av golv användas. Följa alltid doserings‐ och
bruksanvisningarna för rengöringsmedlet. Undvik att använda starka rengöringsmedel. Använd inte vax eller polishmedel som innehåller vax
Att avlägsna fläckar En färsk fläck på golvet torkas genast bort. Fläckar som inte går att torka bort behöver olika typer av rengöringsmedel, t.ex.
syntetiskt rengöringsmedel: frukt, bär, saft, mjölk, grädde, läskedrycker, öl, vin, kaffe, te
mineralterpentin: choklad, fett, olja, skoputs, fläckar av skosulor, tjära, beck
hushållsspri: färgband, kopieringsvax, korrigeringslack, kulspetspenna, bläck, läppstift
kallt vatten: blod
källa: Suomen lattiapäällysteyhdistys ry

Skydd av golvet Det lönar sig att på båda sidorna av ytterdörren placera en dörrmatta för att undvika att sand hamnar på golvet. Filttassar som fästs
på möblernas fötter skyddar mot repor i golvet. Om man använder utomhusskor på golvet lönar det sig att skydda golvet med mattor. Undvik att gå
med högklackade skor på golvet. Se till att radiatorer och annan apparatur som innehåller vatten är i gott skick för att undvika vattenskador. Vatten och
andra fläckar ska torkas bort så snabbt som möjligt. För att golvet i massivt trä ska hållas i gott skick lönar det sig att hålla rummets fuktighet inom
rekommendationerna (den relativa luftfuktigheten 40–60 procent).
Renovering av golvet Om golvet blivit nött eller repat i samband med användning kan det vid behov slipas och oljas eller lackas på nytt.

