NO Instruks for legging av ParlaFix parkett
Lagring
Parkettbordene bør lagres uåpnet i et tørt, varmt lokale og på et plant underlag før legging. Parketten må lagres i romtemperatur i minst 48 timer før du starter
gulvleggingen. I nye bygninger må rommene varmes opp og ventileres for å redusere fuktigheten i konstruksjonen i tilstrekkelig grad. Den relative fuktigheten i rommene
(RF) må være mellom 35-60 % og temperaturen på 18-24 °C under lagring og legging. Når gulvet tas i bruk, er det viktig at lokalene har tilnærmelsesvis samme
luftfuktighet og temperatur som ved installasjonen. Dersom relativ luftfuktighet er under 30%, kan det oppstå sprekker mellom planker og overflatedeler og hvis
fuktigheten senker enda mer, kan det også føre til avflassingsskader. Unngå å lagre parketten slik at den ligger bøyd, da dette kan forårsake sprekker i overflaten.
Kravene til undergulv
Vi anbefaler at treparkett alltid legges på et bærende underlag som såkalt flytende gulv. Undergulvet kan være betong, gammelt tregulv eller et annet bærende
undermateriale. Undergulvet må være plant, tørt og beskyttet mot fuktighet. Dersom parketten monteres på betonggulv, skal den relative fuktigheten (RF) i betongen
være i samsvar med nasjonale bestemmelser eller maks. 80%. Undergulvets avvik i planhet kan i henhold til krav være maks. 2-3 mm i løpet av 2000 mm, avhengig av
statlige standarder. I tillegg skal gulvet slipes, slik at det er fritt for sementklumper o.l. Etter dette skal gulvet rengjøres omhyggelig. Det skal legges et undermateriale
på undergulvet som ved behov fungerer som både fuktsperre og trinnlydisolasjon. Kravene som gjelder trinnlydisolasjon og fuktsperre bør tas hensyn til ved valg av
undermaterialet. Parla-undermaterialet omfatter både fuktsperre og trinnlydisolasjon under ett.
Vintage Collection: parketter Chalet og Maison
Hos parkettene i Vintage Collection finnes det knutestrukturer som er karakteristiske trekk ved naturlige materialer, samt tildels sterke variasjoner i treets struktur og
farge. Overflaten til disse industrielt fremstilte produktene er ujevn med hensikt, og øverste sjiktet inneholder åpne knuter og sprekker. Det anbefales å installere
parkettgulv på en måte som gir et enhetlig helhetsinntrykk. Plankene med forskjellig mønster eller farge bør ikke legges ved siden av hverandre.
Reklamasjon
Reklamasjon om kvaliteten på produktet bør meldes innen 7 dager etter at du har mottatt produktet og før legging av parketten. Ved reklamasjon må kodenumrene
i enden av kartongen og koden på baksiden av parkettbordet oppgis. Produsenten er ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes feil installasjon, heller ikke for
skadede bord som er installert på gulvet. Produsenten tar ikke i retur overflødige parkettbord.

Leggeanvisning
For å legge parkettgulv trenger du følgende: fintagget sag, drill, hammer, stemjern, kubein / slagjern, kniv, vinkeljern, blyant, tommestokk, rettesnor, slagkloss og
avstandsklosser. Åpenbart mangelfulle planker må ikke monteres. Mangelfulle planker vil byttes ut med feilfrie planker kostnadsfritt. Med mekanisk låsesystem er
monteringen rask og enkel, uten bruk av lim. Vi har likevel laget profilene i ParlaFix låsesystem på en måte som gjør det mulig å lime i skjøten om ønskelig. Vi anbefaler
liming i endeskjøter på steder hvor det forventes harde påkjenninger. For mer informasjon, spør hos din Parla forhandler.
Gulvvarme
Parkettgulv kan legges på undergulv med gulvvarme. Be om en egen anvisning for legging av et parkettgulv med innlagt varme. Merk at vi ikke anbefaler verken bøkeller lønn parkett til bruk på varmekabler, da disse tretypene er utsatt for svelle- og krympeeffekt ved ytre påvirkninger. Gulvets overflatetemperatur må ikke overstige
27 °C. Undergulvets relative fuktighet bør være maks. 80 %. Når huset er under oppvarming kan det oppstår små sprekker i gulvet. Spesielt kirsebær, rosewood og
merbau blir mørkere med tiden, mens og varmebehandlede tresorter blis lysere når de blir utsatt for sollys.
Liming av parkett til undergulv
Om du ønsker å lime parketten fast til undergulvet, anbefaler vi at dette utføres av en profesjonell gulvlegger.
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Ekspansjonsfuger
Et parkettgulv krymper og utvider seg etter luftfuktigheten i lokalet hvor parketten ligger. Derfor er det nødvendig med ekspansjonsfuger mot vegger, dørterskler,
trapper og dørkarmer. Ekspansjonsfugen må være minimum 10 mm (bruk avstandsklosser). Også tungt fast inventar (bokhyller, skap) må skilles fra parketten med en
ekspansjonsfuge. Overstiger bredden på rommet 8 m i bredderetningen, må parketten ha bevegelsesfuge. Når gulvleggingen er ferdig og limet har tørket opp fjernes
klossene og fugen dekkes med en fot- eller dekklist. Legging av de første radene (Bilde 1) Bordene skal normalt legges parallelt med lysåpningen i det rommet gulvet skal
legges. Første bord legges slik at side- og endefjærene er mot veggen. Leggingen skal foregå fra venstre til høyre. Hvis bordet er for langt, sages dette til riktig lengde.
Bordet skal kappes slik at det er et 10 mm mellomrom mellom bordets ende og veggen. Endeskjøtene strammes inn som bildet viser ved å slå lett på oversiden av
bordene ved endeskjøten. Sett en sagkloss på bordet for å unngå skader på borde (Bilde 2). Endeskjøtene på alle bord klemmes til på samme måte. Begynn neste
bordrad med den delen som sages bort i enden av en rad for å unngå at skjøtene på tilliggende bordrekker kommer på samme sted. To endeskjøter må ikke ligge
nærmere hverandre enn 50 cm. Legg den avsagde enden av bordet mot veggen. Press fjærsiden på bordets langside lett inn i forrige bords not, slik at bordet ligger og
hviler med egen vekt i svakt loddrett stilling (Bilde 3). Bordet må ikke vris på plass. Slå lett på bordet med en sagkloss på langsidens fjær inntil det går ned (Bilde 4,5).

Legg neste bord ovenifra, slik at endefjæren ligger tett inntil forrige bords endestykke, og legg langsidens fjær lett mot tilliggende bords not og la bordet hvile slik med
sin egen vekt. Slå mot langsidens fjær til mellomrommet lukker seg og trykk bordet mot gulvet. Til slutt klemmes endefjæren til ved å slå lett på bordet ved endeskjøten.
Når andre rad er ferdig, bør du kontrollere at bordrekkene er rette. De første bordrekkene legges i riktig linje ved hjelp av en rettesnor og ved å sjekke rommets
kryssmål. Om veggen ikke er helt rett, kan du for eksempel sage et bord i ønsket bredde og bruke det til å tegne saglinjen i hele første bordrekkes lengde. Sag bordene
etter den tegnede linjen. Sett avstandsklosser mot veggene for å lage en ekspansjonsfuge. Deretter kan påfølgende bordrekker legges sammenhengende.
Den siste raden
Om du ikke får plass til den siste bordrekken, kan du sage vekk overflødig bredde. Bredden på bordet som skal sages smalere måles ved å ta avstanden mellom forrige
bordrekke og veggen og ved å trekke fra bredden på ekspansjonsfugene på 10 mm. Siste bordrekke legges på plass ved hjelp av slagjern. Om det er hindre på veggen, for
eksempel en panelovn eller radiator, som gjør at bordet ikke kan bøyes, må du fjerne nederste bit fra siste bords notside og legge lim i noten for å sikre at skjøten forblir
tett (Bilde 6). Sett på avstandskiler som holder skjøten tett og fin til limet tørker.

Andre hensyn å ta ved gulvleggingen
Dørterskler
Husk alltid 10 mm ekspansjonsfuge mot dørterskel. Ekspansjonsfugen dekkes gjerne av en dørterskel eller en dekklist. Listene festes til underlaget ved ekspansjonsfugen
slik at parketten kan fremdeles bevege seg. Dørkarmene sages slik at parketten får sin tilmålte plass til bevegelse og slik at parketten kommer under karmen. Om bordet
ikke kan festes på normal måte, følg anvisningen for den siste bordraden.
Rør
For radiatorrør bores et hull i parkettbordet som er ca. 20 mm større enn diameteren på røret. Sag fra nærmeste kant inn mot hullet. Biten som ble saget bort limes på
igjen etter at parkettbordet er lagt på plass. Hullet rundt radiatorrørene kan dekkes med plastbeslag eller lignende. Avstanden fra parkett til radiator må være minimum
60 mm.
Trange rom
Om parketten legges i trange eller små rom, f.eks i entré, sørg for å veksle med skjøtene på hver rad, slik at skjøtene ikke kommer på samme sted. Ferdigstilling Parlaparkett er ferdig behandlet fra fabrikk og trenger ikke ytterligere behandling etter gulvlegging. Etter leggingen fjernes avstandsklossene mellom parkett og vegger før
gulvet listes. Ved listing eller fuging sørg for at gulvet kan ekspandere fritt uten hindring. Ved skader i parketten kan det brukes en reparasjonsmasse i egnet farge til
reparasjon.
Remontering av gulv
Dersom en ferdig montert Parla-parkett blir demontert, bør endeskjøtene limes i forbindelse med remontering.
Dekking av gulv før det taes i bruk
Hvis det foretaes finpuss- eller annet arbeid i det aktuelle rommet etter gulvlegging må gulvet dekkes med en materiale som ikke isolerer fuktighet, f. eks. papir. Det er
viktig å velge riktig dekkemateriale, som ikke gir farge til gulvet, skraper eller skader på annet vis. Dekker skal festes til hverandre. For å unngå skader er det ikke tillatt å
tape fast dekkemateriale til gulvet.
Resirkulering og destruksjon av avfall
Plastikk, pappkartonger og tre kan resirkuleres eller destrueres ved brenning avhengig av lokalt regelverk.

Rengjøring av lakkert parkett

Fjern sand og støv fra parketten med støvsuger eller børste. Ved behov vask gulvet med en fuktig klut eller mopp. Bruk lunkent vann som er tilført mildt
rengjøringsmiddel, og husk å følge doserings- og bruksanvisning. Bruken av sterke rengjøringsmidler anbefales ikke. Vi anbefaler heller ikke å bruke voks eller
poleringsmidler med voks.
Flekkfjerning: Tørk opp alt søl på overflaten med en gang det oppdages. Flekker som ikke kan fjernes med vasking, krever forskjellige rengjøringsmidler.
Flekk av -> Fjernes med
Frukt, bær, saft, melk, fløte, leskedrikk, øl, vin, kaffe, te, urin -> Syntetisk rengjøringsmiddel
Sjokolade, fett, olje, skokrem, merker etter sko, tjære og asfalt -> White Spirit
Fargebånd, stensil, korrekturlakk, kulepenn, blekk, leppestift -> Rødsprit
Blod -> Kaldt vann
Kilde: Finnish Floor Covering Association

Hvordan pleie naturlig oljet parkett
Naturlig oljeparkett skal pleies med olje 1-2 ganger årlig, avhengig av belastning. Vi anbefaler oljebehandling av naturlig oljeparkett umiddelbart etter installasjon med
naturlig olje, før gulvet taes i bruk.
1. Rengjøring: Vask gulvet to ganger med bruk av et rengjøringsmiddel som passer for treoverflater (unngå overdreven bruk av vann) og la tørke i 4-8 timer. Overflaten
må være helt tørr før oljebehandling.
2. Oljebehandling: Rist oljen godt før bruk. Sprut eller smør med en klut et tynt lag av olje på gulvet. Puss til skinnende glans med en skrubbesvamp eller
gulvpussemaskin.
3. Avslutting: Puss gulvet med en ren, tørr bomullsklut. Det skal ikke stå igjen oljerester på overflaten og overflaten kan ikke virke som fuktig. Det er tillatt å gå på gulvet
ca. fire timer etter pussing. I virkeligheten varer stivningsprosessen i 24 timer – i løpet av denne perioden skal gulvet beskyttes så godt som mulig, spesielt mot vann.
Bemerk! Følg alltid etter instruksjoner av oljeproduktet som du bruker. Kluter som ble brukt foroljebehandling kan ta fyr spontant- dypp de i vannet og kast i en tett
lukket beholder eller brenn alternativt. Når det gjelder daglig vedlikehold av oljet parkett er det nok med støvsuging. Gulvet kan vaskes med en flytende såpe som er
produsert for rengjøring av oljebehandlede overflater.
Fjerning av flekker: Flekker som eddik, rødvin og gin kan trenge gjennom oljelaget. Et spesielt flekkfjernemiddel for vedlikehold av naturlig oljet parkett skal brukes for å
håndtere flekker av denne typen. Flekkfjerningsprodukter fjerner også oljelaget, dvs. gulvet skal behandles på nytt med olje etter flekkfjerning.
Beskyttelse av gulvet
Dørmatter bør plasseres på utsiden og innsiden av inngangsdør for å unngå smuss som grus og lignende på parketten. For å forebygge striper i overflaten anbefaler vi at
det settes filtknotter under stolbein og flyttbare gjenstander. Radiatorer og andre gjenstander som inneholder vann må være i god stand for å unngå vannsøl. Tørk av
vannsøl og flekker så snart de oppdages. Forsøk å holde luftfuktigheten (RH 35-60%) og temperaturen på et jevnt nivå som mulig, om nødvendig med tilførsel av
fuktighet i oppvarmingsperioden. Om nødvendig kan parketten slipes og behandles på nytt.
Fargeendringer på enkelte treslag
Tre er et naturlig levende materiale og fargene i treet forandrer seg ulikt fra treslag til treslag.

Garantivilkår
Garantien for Parla parkett dekker strukturen og overflatebehandlingen av parketten i ti år dersom parketten er montert i en vanlig bolig til privat bruk. Skal garantien
gjelde kreves det at parketten er montert og vedlikeholdt i samsvar med monteringsog vedlikeholdsinstruksjonene for Parla parkett. Monterings- og
vedlikeholdsinstruksjonene samt vilkårene i denne garantien ligger ved Parla´s hjemmeside. Parla parkettgaranti dekker ikke Outlet-kvalitetparkett og andre serier som
er separat definert som ugyldige for garantien.
Parla parkettgaranti dekker bare materialog produksjonsfeil og holdbarheten av overflatebehandlingen i ti år dersom parketten er montert til privat bruk
og monterings- og vedlikeholdsinstruksjonene vedlagt er fulgt. Bulker, riper og andre lyte som følge av bruk er ikke inkludert i garantien. Feil som følge
av uriktig montering er ikke omfattet av Parla Floor Oy-garantien. Åpenbart mangelfulle planker må ikke monteres. Mangelfulle planker vil byttes ut med feilfrie
planker kostnadsfritt. Parla Floor Oy forbeholder seg retten til å reparere, til å få reparert av tredjepart eller å bytte ut et mangelfullt golv. Garantien vil kompensere for
verdien av golvmaterialet og reparasjonskostnader avtalt separat skriftlig før reparasjonsarbeidet begynner. Garantien dekker ikke indirekte utgifter. Blir parketten
byttet ut, blir den tidligere monterte parketten sendt tilbake til produsenten på en måte som produsenten foreskriver. Krav for indirekte skade er ikke omfattet av
garantien. Strukturgaranti for Parla parkett er gyldig i ti år fra kjøpsdato. Kunden samtykker garantivilkårene ved å fylle ut Garantiskjema på Parla’s hjemmeside; og er
berettiget til godtgjørelse til enhver tid i tilfelle av skader i garantiperioden. Garantien gitt av Parla Floor Oy påvirker ikke kundens lovfestede rettigheter.

