Monteringsinstruktion för Parla parkett
Lagring och installationsförhållanden
Parketten skall lagras på ett plant och torrt underlag, med förpackningarna oöppnade. Parkettbräderna skall förvaras i förhållanden som motsvarar förhållandena i
det rum där de skall monteras i minst 48 timmar innan monteringen inleds. I nya byggnader skall rummen värmas och ventileras så att den strukturella fuktigheten
minskar tillräckligt. Under lagringen och monteringen skall rumsluftens relativa fuktighet (RH) vara 35 – 60% och temperaturen 18 – 24 °C. Det är också bäst om
förhållandena under användningen motsvarar installationsförhållandena. Luftfuktighet på under 30 % kan orsaka glipor mellan brädor och parkettstavar, och i
fall av luftfuktighetens fortsatta minskning kan det förekomma lossnande av parkettstavar. Undvik att böja parkettbräderna för mycket, eftersom detta kan leda till
att den enhetliga lackytan krackelerar.
Krav på underlaget
Det rekommenderas att parkett alltid monteras löst liggande på en bärande, plan golvkonstruktion, s.k. flytande montering. Underlaget kan vara betong, ett gammalt
trägolv eller något annat bärande material. Underlaget måste vara absolut rakt och plant samt tillräckligt torrt och fuktisolerat. Om parketten monteras på ett
betonggolv måste golvet ha hunnit torka: betongens relativa fukthalt skall vara enligt de nationella bestämmelserna men i alla händelser inte högre än 80 %. Beroende
på nationella krav är undergolvets maximalt tillåtna planhetsavvikelse 2-3 mm på en mätlängd av 2 000 mm. Större ojämnheter än så spacklas varefter underlaget slipas
fritt från sprickor och uppstående toppar. Därefter måste underlaget rengöras noga. Underlaget täcks sedan med ett underläggsmaterial som vid behov skall tjäna som
fuktspärr och för dämpning av stegljud. En plastmatta med filtunderlag eller en bouclématta duger också som underläggsmaterial. Heltäckande mattor är alltför mjuka,
så de måste avlägsnas fullständigt. Kraven som gäller dämpning av stegljud och behovet av fuktspärrsfunktion måste beaktas när underläggsmaterialet väljs. I
underläggsmaterialet Parla ingår både fuktspärr och stegdämpning, allt i ett. Materialet säljs av Parla återförsäljare.
Vintage Collection: Chalet och Maison parketter
De parketter i Vintage Kollektion visar kvistar som är kännetecken för naturella material, och parketter även har en djup variation av kornstruktur och färg. Ytan på dessa
industriellt tillverkade produkter är avsiktligt ojämn, och deras ytskikt innehåller öppna kvisthål och sprickor. Det rekommenderas att parkettgolvet installeras på ett
sådant sätt att ytan av parketten har ett enhetligt utseende. Det rekommenderas att installera separat de brädorna som har olika mönster eller nyanser.
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.

Montering av parketten
Vid monteringen av parkett behövs följande verktyg: fintandad såg, borr, hammare, stämjärn, monteringsjärn, kniv, vinkelhake, blyertspenna, måttband, linjetråd, kloss
för inslagning och träkilar. Innan varje bräda monteras skall det granskas att den är oskadad och att det inte finns skräp i spontspåret. Klart felaktiga brädor skall inte
monteras. Felaktiga brädor kan bytas ut utan kostnad. Bräderna monteras med ett mekaniskt låsningssystem. Parla parkettbräder har en sådan profil att det också är
möjligt att limma spontfogarna, om så önskas. Vi rekommenderar också limning av ändsponterna, särskit på ställen där golvet utsätts för särskilt hårda påfrestningar. Din
återförsäljare kan berätta närmare om eventuella limningsbehov.
Golvvärme
Parkett kan även monteras på ett golv med golvvärme. Be återförsäljaren om den särskilda anvisningen för montering av brädparkett på golv med golvvärme. Bok
och lönn är olämpliga material för parkett på golvvärme, eftersom de har extra hög fuktutvidgningskoefficient. Golvets yttemperatur får inte gå över 27°C. Underlagets
fukthalt får maximalt vara 80 %. Under uppvärmningssäsongen kan det förekomma små springor i golvytan.
Fästning vid underlaget med lim
Om parketten skall monteras så att den limmas fast vid underlaget rekommenderas det att arbetet görs av en yrkesutbildad person.
Svällmån
Ett parkettgolv krymper och utvidgas med variationerna i luftfuktighet, så det skall lämnas minst 10 mm breda spalter mellan parketten och fasta strukturer som väggar,
trösklar och trappor. Spalterna säkras under monteringen med kilar. Tunga fasta inredningsdetaljer som bokhyllor och större skåp skall också skiljas från parketten med
svällmånsspalter. När golvbredden är mer än 6 meter i brädernas sidled skall spalten ökas med 2 mm för varje meter över 6 meter. Är bredden över 8 meter måste
brädparketten förses med en skarv som tillåter rörelser. När bräderna är lagda tas kilarna bort och svällmånsspalten täcks med en fot- eller täcklist.
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De första brädvarven
Parketten läggs i allmänhet så att brädernas riktning sammanfaller med ljuset från fönstret. Den första brädan monteras så att brädans utskjutande spont längs sidan och
änden är riktade mot väggarna (fig. 1). Monteringen går från vänster högerut. Om en bräda inte ryms i hela sin längd, kapas den överskjutande delen. Kapningen görs så
att det mellan brädänden och väggen blir en ca 10 mm bred spalt. Ändskarvarna spänns som figuren visar, med lätta slag ovanpå skarven. Lägg alltid en inslagningskloss
på plankan innan du hamrar, så att parketten inte skadas (fig. 2). Varje brädas ändfogar spänns på samma sätt. Nästa brädvarv inleds med den bit som blev över från
föregående varv. Därmed undviker du att skarvarna på två brädvarv blir bredvid varandra. Kontrollera under hela monteringen att brädvarv som ligger intill varandra har
skarvarna förskjutna minst 50 cm sinsemellan. Brädans sågade ände läggs mot väggen. Den utskjutande sponten på brädans långsida placeras lätt in i den föregående
brädans spårspont så att brädan stannar i läge men så att den pekar uppåt i en liten vinkel (fig. 3). Brädan får inte vridas i läge. Knacka nu försiktigt – med
monteringskloss emellan – längs långsidan tills brädan trycks in; då ligger den plant mot golvet (fig. 4 och 5). Följande bräda monteras igen uppifrån med änden tätt mot
föregående bräda, så att sponten längs långsidan håller brädan i en liten vinkel uppåt i föregående brädvarvs spont, Därefter knackas brädan in i rätt, vågrätt läge.
Till slut spänns ändsponten med lätta slag mot brädans ändfog. När det andra brädvarvet är lagt är det dags att kontrollera att brädraderna ligger rakt. Med hjälp
av linjetråd granskas att de första brädvarven ligger rakt, med kontrollmätning av rummets diagonaler. Om väggen inte är fullständigt rak, sågas t.ex. en brädbit till
lämplig bredd och med den som tolk ritas en sågningslinje längs hela det första varvet parkettbräder. Parkettbrädsvarvet sågas sedan längs strecket så att de övriga
parkettbrädsvarven läggas i en följd.
Det sista brädvarvet
Om det sista brädvarvet inte får exakt plats vid väggen, måste den överskjutande delen sågas bort. Det sista brädvarvets bredd beräknas så att avståndet mellan det
nästsista varvet och väggen mäts och från avståndet subtraheras 10 mm med tanke på spalten för svällmån. Den sista raden bräder knackas på plats med
monteringsjärnet. Om det längs väggen finns hinder, t.ex. radiatorer, som gör att den sågade brädan inte kan vikas in på plats på vanligt sätt, måste den undre
spontkanten på det nästsista brädvarvet avlägsnas med stämjärn (fig. 6) och sponten förses med lim för att fogen skall hålla. Se sedan till att limfogen härdar rätt
genom att med kilar spänna fast den sista brädan så att den ligger väl an mot den nästsista. Annat som bör beaktas vid monteringen
Dörröppningar
Vid alla dörröppningar skall en spalt på 10 mm för svällmån alltid lämnas. Spalten täcks med tröskeln eller en täcklist. Täcklisterna över svällspalterna fästs vid det
bärande golvet så att parkettens fria rörelsemån inte hindras. Dörrkarmarna förses med urtag för att parketten skall kunna röra sig, så att parketten sticker in under
karmen. Om brädan inte kan monteras i sponten på normalt sätt, är förfarandet detsamma som beskrivits i samband med monteringen av det sista brädvarvet.
Rör
Där rören till radiatorerna går genom golvet borras hål som är 20 mm större än rörets diameter. En bit av parketten mellan hålet och brädans kant sågas ut för
monteringen. Denna bit sparas och limmas på nytt i läge när parketten i övrigt är lagd. Gapet mellan röret och parketten kan lämpligen täckas med en bussning
av plast. Avståndet mellan radiatorn och parkettgolvets yta skall vara minst 60 mm.
Smala rum
Om parketten skall läggas på tvären t.ex. i en smal entré skall åtminstone vartannat brädvarv skarvas.
Finish
Parketten har ytbehandlats på fabriken så att den är helt färdig, någon separat behandling behövs inte. När monteringen är klar avlägsnas kilarna längs väggarna innan
fot- eller täcklisterna monteras. Listerna skall fästas vid väggarna och de får inte sluta så tätt mot golvet att parketten inte kan röra sig fritt. Eventuella små sprickor och
gropar kittas med filler i lämplig färg. Att skydda golvet innan det tas i bruk Om golvläggningen följs av ytterligare ytbehandlingseller andra arbeten i rummet bör golvet
täckas över med ett fuktgenomsläppligt material, t ex papper. Skyddsmaterialet bör väljas mycket noggrant, det får inte färga av sig på golvet, skrapa eller annars skada
det. Skyddsöverdragen bör fästas vid varandra. Skyddsöverdragen får aldrig tejpas fast vid parketten, detta kan skada golvet.
Att skydda golvet innan det tas i bruk
Om golvläggningen följs av ytterligare ytbehandlingseller andra arbeten i rummet bör golvet täckas över med ett fuktgenomsläppligt material, t ex papper.
Skyddsmaterialet bör väljas mycket noggrant, det får inte färga av sig på golvet, skrapa eller annars skada det. Skyddsöverdragen bör fästas vid varandra.
Skyddsöverdragen får aldrig tejpas fast vid parketten, detta kan skada golvet.
Återvinning och förstöring av avfallet
Plast, kartong och spillträ kan återvinnas eller förstöras t.ex. genom förbränning, om de lokala bestämmelserna tillåter det.

Underhåll av parketten
Underhåll av lackad parketten
Parketten rengörs från sand och damm med dammsugare eller sopborste. Vid behov kan golvet avtorkas med en väl urvriden fuktig trasa eller med mopp. Ljummet
vatten används och till vattnet kan vid behov för ändamålet avsett rengöringsmedel tillsättas, enligt bruksanvisningen för medlet ifråga. Undvik starka rengöringsmedel.
Vax eller vaxhaltiga poleringsmedel skall inte heller användas.
Fläckuttagning:Ämnen som spillts på golvet torkas omedelbart upp. Fläckar som inte kan fås bort med avtorkning kräver olika slags rengöringsmedel, beroende på
ämnet (källa: Golvbeläggningsföreningen).
Fläckslag -> Rengöringsmedel
frukt, bär, saft, mjölk, grädde, läsk, öl, vin, kaffe, te -> syntetiskt rengöringsmedel
choklad, fett, olja, skokräm, klackspår, tjära, beck -> lacknafta (mineralterpentin)
färgband, duplikatorvax, korrekturlack, kulspetsmärken, bläck, läppstift -> hushållssprit
blod -> kallt vatten Källa: Golvbeläggningsföreningen i Finland
Skötselråd för naturoljad parkett
Det ät rekommendabelt att du i fortsättningen oljar ett naturoljat parkettgolv 1 eller 2 gånger per år beroende på belastningen. Vi rekommenderar att du oljar en
naturoljad parkett med naturolja strax efter montering och innan den tas i bruk.
1. Rengöring: Tvätt golvet två gånger med ett rengöringsmedel som lämpar sig för rengöring av trägolv. Undvik användning av för mycket vatten. Låt golvet torka 4-8
timmar. Ytan bör vara helt torr innan du kan börja oljningen.
2. Oljning: Omskaka oljan noggrant innan användning. Du kan spreja eller applicera oljan med en trasa. Applicera oljan som en tunn lager på golvet. Polera med en
slipsvamp eller med en golvbonare.
3. Slutlig bearbetning: torka golvet med en ren, torr bomullsduk. Det bör inte finnas extra olja på ytan och golvet får heller inte verka vått. Golvet får användas först fyra
timmar efter poleringen. Det tar dock 24 timmar innan ytan har hårdnat helt. Innan detta bör golvet skyddas i synnerhet mot vatten.
Obs. Följ alltid bruksanvisningar för den oljeprodukt som används. Trasan som har använts vid oljningen kan självantändas. Sänk trasan i vattnet och kassera den i
ett tättslutande kärl. Alternativt kan du bränna trasan. Som daglig skötsel av naturoljad parkett räcker en regelbunden dammsugning. Golvet kan tvättas med en såpa
som lämpar sig för tvättning av oljebehandlade ytor.
Ta bort fläckar: Vätskor som ättika, rödvin och gin kan tränga igenom oljeytan. För att ta bort sådana fläckar behövs ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för skötsel av naturoljad parkett. Applicera fläckborttagningsmedlet på fläcken och låt det påverka 10-30 minuter. Till slut tvättas fläckborttagningsmedlet bort. Om det
är fråga om en svår fläck kan du upprepa behandlingen. Fläckborttagningsmedel tar bort även oljan och golvet måste oljas på nytt efter användningen av medlet.

Hur golvet skyddas
Vid entrédörren rekommenderas golvmattor på både ut- och insidan, för att sand inne i huset skall undvikas. Möblerna skall helst förses med filtlappar under fötterna
för att golvet inte skall skråmas. Radiatorer och annat som innehåller vatten bör vara i gott skick så att vattenskador inte sker. Vatten på golvet och fläckar bör
avlägsnas med det snaraste. Regelbunden ventilation i kombination med rätt och jämn luftfuktighet (RH 35 – 60 %) särskilt under årstiderna med uppvärmning, t.ex.
med luftfuktare, hjälper att hålla parketten i gott skick. En parkett kan vid behov slipas och ytbehandlas på nytt.
Träslag som bleknar eller blir mörkare
Trä är ett levande naturmaterial, så alla träslag förändras till färgen med tiden. Särskilt körsbär, rosewood och merbau mörknar, medan termobehandlade trädslag
ljusnar när ytan länge utsätts för solljus.

Garantivillkor
Garantin för Parla parkett omfattar parkettens konstruktion och ytbehandling och gäller i tio år, när parketten monterats i normala bostadsutrymmen för privat bruk.
Garantin gäller endast om parketten har monterats och skötts i enlighet med Parla monteringsoch skötselanvisningar. Monterings- och skötselanvisningarna samt dessa
garantivillkor finns på Parla hemsidan. Parla garantin omfattar inte parkett av Outlet-kvalitet eller parkettpartier som i samband med köpet uteslutits ur garantin.
Parla parkettgarantin omfattar endast produktens råvaru- och tillverkningsfel och ytbehandlingens hållbarhet i tio år när parketten monterats för privat bruk och i
enlighet med monterings- och skötselanvisningar. Repor och skråmor och andra märken som uppkommit i bruk omfattas ej av garantin. Fel som uppkommit på grund av
felaktig montering omfattas inte garantin av Parla Floor Oy. Klart felaktiga brädor skall inte monteras. Felaktiga brädor kan bytas ut utan kostnad. Parla Floor Oy
förbehåller sig rätten att reparera och att utföra reparation hos tredje part eller byta ut ett felaktigt golv. Garantin omfattar golvmaterialets värde och skriftligt
överenskomna reparationskostnader som avtalats före påbörjad reparation. Garantin omfattas ej av indirekta kostnader. Vid retur skickas parketten till tillverkaren på
det sätt som denne bestämmer. Krav på indirekta skador faller entydigt utanför garantin. Konstruktionsgarantin för Parla parkett gäller i tio år från inköpsdatum. Genom
att fylla i det garantiformuläret på Parla hemsidan bekräftar kunden sitt godkännande av garantivillkor; och kunden har rätt till ersättning i händelse av skador vid något
tillfälle under garantiperioden, med början vid inköpsdatum. Garanti av Parla Floor Oy påverkar inte konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen.

