BOEN
Sildeben
Click
Produkt
installationsvejledning

Generel information
Parket i henhold til EN13489 og EN14342 til indendørs brug
Dimension: 14 x 138 x 690 mm

Under installation
Afstand til væg 1,5 mm/m bredde bræt.
Min. 8 – 10 mm afstand til alle faste punkter.
Sådan saves huller til bl.a. radiatorrør.

A-elementer (højre) og B-elementer (venstre) leveres separat.
Beregn ca. 10 % svind
Kontroller varerne før installation.
BOEN sildeben Click leveres med 5G lås, og monteres uden
lim, og er egnet til flydende installation. Produktet kan også
hellimes til underlaget.
Maksimal installeret areal: 100 m² (flydende installation)

Forberedelser
Undergulv skal kontrolleres før installation
Undergulvet skal være tørt, plant og bærende.
Krav til planhed er maks. +/- 3 mm over 2 meter.
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Målelængde 200 cm

Acceptable undergulve:
Flydende lægning er mulig på de fleste underlag; beton,
træ, spånplader og krydsfinér.
Undergulv skal være tørt, plant og selvbærende.
Ikke acceptable undergulve:
Alle typer tæpper eller andet blødt undergulv.
Klimatiske forhold i undergulv:
Fugt i beton, sandcement afretningsmasse: max 2,0 CM% /
90% RF (maks. 1,8 CM% hvis det installeres på gulvvarme).
Installation på gulvvarme
Installationstemperatur: mellem 15 og 25 gr. C.
Maks. 27 grader på overfalden af trægulvet.
Klimatiske forhold

Underlag

Bemærkninger om akklimatisering og opbevaring:

Der skal lægges underlag inden installering af gulvet

► Min. 48 timer i uåbnede pakker i stuetemperatur.

(flydende metode) underlagsmaterialet skal være tyndt og

► Vinduer og døre skal være installeret.

minimalt komprimer bart, derimod bør densiteten for en limfri
(BOEN 5G Click) løsning være minimum ca. 50 kg/m³.

Anbefalet klima forhold i rummet:

BOENs produkter ligger fra 80 - 1000 kg/m³.

► Luft: > 18 gr. C

Minimumskrav til PE-skumunderlag:

► Gulv: > 15 gr. C

50.000 cyklusser efter EN1379 og 60kPA efter EN 826.

► Relativ fugtighed under installation: 30-65%

Anbefalet produkt: Maxima eller Boengard.
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2. Byg starttrekanter

Nødvendigt værktøj

► Start med 3 B-elementer og 2 A-elementer og plaser dem

1. Slagklods

på følgende måde:

2. Stiksav
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3. Gerings sav

B

4. Blyant
5. Lineal/vinkel

A

6. Retholt 2 m
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7. BOEN Afstandsklods

B

8. Frigørelsesværktøj (inkluderet i levering)
artikel nummer A718N000
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Installation
1. Forberedelser i rummet
Der leveres A-elementer og B-elementer. De er markeret som
vist nedenfor, der er et ekstra stempel i profilen på bagsiden

Saml elementerne nøjagtigt og i den rækkefølge, der er

som indikerer A eller B.

angivet med numrene på tegningen. Kontroller samlingerne
mellem elementerne omhyggeligt, hvert enkelt bræt er
monteret. Ingen fremspringkant må mærkes!

A

B

Vælg hvilken væg du vil starte installationen ved. Find
midten af rummet og markér installationslinjen 50 mm
forskudt til venstre for midterlinjen.
Beregn antal nødvendige starttrekanter:
► Mål længden på væggen hvor du hat tænkt dig at starte i mm
► Læg 50 mm til og del længden med 976 mm

Skær starttrekanten i henhold til linjen som er angivet i

Rund derefter op til nærmeste hele tal.

tegning nedenfor.
Afhængig af hvilken sav du bruger, kan det være nødvendigt
at demontere trekanten før du saver.

Installationslinje

50 mm

Rumbredde

Center af rummet

Overskuddet (under linjen) skal bruges senere til afslutningen.
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Rumlængde

► Eksempel: væglængde 5300 mm + 50 mm = 5350 mm
5350 mm delt med 976 mm = 5,48, nærmeste tal = 6
Start med 6 trekanter (færdige trekanter kan tilkøbes
i pakker med 2 stk.)
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3. Start installation

Færdig start-triangel

Installer A-elementerne for at koble alle trekanterne sammen.
Forbindelse mellem A-elementerne og trekant skal kontrolleres
nøje. Der må ikke mærkes nogen fremspringende kant!
Elementerne låse sammen ved hjælp af 5G click-systemet.
Korrekt montering af et nyt element bekræftes af en lille kliklyd.
Skub en planke ned, hvis forbindelsen ikke fikserer planken.
Tilpas elementet længst til venstre mod væggen. Husk
ekspansionsfuge! Mål ret heden langs den grønne linje.

Detailtegning

Center af rummet

Gentag målinger under hele installationen. Afvigelser må
korrigeres, hvis de forekommer (se skema nedenfor).

50 mm

976 mm

Hvis du har beregnet og lavet ulige antal trekanter, skal du
sætte de to ydre trekanter til side. Hvis du har lavet et lige

Nu kan B-elementerne installeres kontinuerligt, elementet til

antal trekanter, sæt en til side. Læg den midterste trekant ud

højre tilpasses væggen.

med dens længste side mod startvæggen. Husk at underlaget
skal være forud installeret og installations linjerne skal være
synlige.
Brug afstandsklodser for at sikre nødvendig afstand til væg.
Sørg for, at toppen af den midterste trekant er på
installationslinjen (50 mm fra midten) Kontroller startvæggens
rethed. Hvis det ikke er vinkelret på midtlinjen, skal
starttrekanterne justeres.

A-element og B-element monteres nu skiftevis gennem hele

Nu skal rummet se ud som på tegningen herunder.

rummet.
Vigtigt at tjekke følgende undervejs:

Center af rummet

Installationslinje

Center af rummet
E-F

C-D

976 mm

Rumbredde
Rumbredde

Installationslinje

Romlengde

► Alle afstandsklodser forbliver i deres position.
► Alle elementer er låst i hinanden og forsegles i samlingerne.
Brug om nødvendigt en slagklods til at skubbe et emne til
den rigtige position.
► Følg installationslinjerne.
► Toppene af elementerne i en linje forbliver lige og vinkelret
på installationslinjen (mål ca. hver femte række).

C-D
Skær
elementerne i afstand C-D og E-F fra de to (eller en) E-F

976 mm

Romlengde

resterende trekanter, og placer dem som vist på tegningen.
Center af rummet

Installationslinje

Center af rummet
E-F

C-D

Rumbredde
Rumbredde

Installationslinje

Rumlængde
E-F

C-D

Rumlængde
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Den sidste række:
Demonter overflødigt materiale fra trekanterne som blev
brugt til opstart.
Brug resterne fra elementerne 1, 2 osv. fortløbende og tilpas i
størrelse om nødvendigt.

4. Demontering og baglæns installation
Når et bræt er låst, er det ikke muligt at fjerne det med
håndkraft. Brug det sorte demonteringsværktøj, som kan
tilkøbes med leverancen. Tryk det så langt ind i feren som
muligt. Den skubber den fleksible plastikstang tilbage og
frigiver elementet til adskillelse. Brug en vis kraft til at vippe
emnet fra langsiden.

Hvis der er behov for at montere baglæns, kan låsen fjernes
som vist på billedet. Brug hvidt PVAc-lim i samlingen under
montering.
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