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GENERELT
Våre fagfolk har sortert og  
klassifisert parketten. Dersom det 
skulle være tvil om sorteringen, 
skal reklamasjon på sortering eller 
eventuelle synlige feil fremmes 
før parketten er lagt. Husk at den 
som legger er ansvarlig for det 
ferdige resultat. Tre er et natur-
produkt, med naturlige variasjoner 
i farge og struktur.

KLIMATISKE FORHOLD
BOEN Parkett er tørket ned til  
7,5 % ± 1 % fuktighet, tilsvarende 
møbeltre. Det må derfor være en 
selvfølge at huset er oppvarmet 
og tørt. Alle vinduer og dører må 
være innsatt, og alt mur-, pusse- 
og støpearbeide avsluttet i god tid 
før parketten legges. Rommet skal 
være oppvarmet til minst +15 °C, 
og den relative fuktigheten mel-
lom 30 og 60 %. 

Sørg for å holde rommet  
temperert også etter legging,  
og den relative luftfuktigheten 
mellom 30 og 60 %. Parketten 
skal lagres tørt, og pakkene skal 
ikke åpnes før parketten skal 
legges. BOEN parkett tåler en RF 
fra 20 - 60 % ved en temperatur 
på +18 °C. Husk at alt innvendig 
trevirke stiller seg i likevekt med 
luftens RF, og krymping og sprekk-
dannelser er ofte resultat.

UNDERGULV AV SPONPLATER, 
KRYSSFINER, GULVBORD
Undergulvet skal være tørt, plant 
og bærende. Toleransegrensen er 
± 3 mm målt over 2 m rettholt. 
Godkjente undergulv er 22 mm 
spon, 19 mm kryssfiner eller  
21 mm gulvbord. På sistnevnte 
legges parketten på tvers av 
gulvbordene. 

Diagonallagte gulvbord eller 
spaltegulv må være 28 mm.  

NOT/FJÆR 
STAVMØNSTER  
21 MM STRONGLINE 
23 MM
Boligformål. Flytende legging.
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Fuktighetsinnholdet i undergulvet 
må ikke overstige 12 %. Eventuell 
knirk eller andre feil i undergulvet 
må utbedres før parketten legges. 

For å hindre knirk mellom under-
gulv og parkett, legges et lag 
ullpapp eller annet egnet parkett-
underlag. 

UNDERGULV AV BETONG
Betonggulv må være plane og frie 
for sementklumper o.l.  
Toleransegrensen er ± 3 mm målt 
over 2 m rettholt. 
Betongen må være tilstrekkelig 
tørr, og internasjonalt praktiseres 
det 2 forskjellige metoder for 
måling av betongfuktighet:
a) Betongens relative fuktighet 

(RF) skal være under 90 %.
b) Målt etter CM-metoden skal 

betongfuktigheten maks. 
 være 2 %.

På betong legges alltid 0,20 mm 
plastfolie for å isolere mot rest-
fuktighet i betongen. I tillegg 
legges et lag ullpapp eller annet 
egnet parkettunderlag  
(2 mm PE-foam, kork, etc)  
mellom plastfolien og parketten. 

GAMLE GULV
Gamle belegg som linoleum,  
vinylfilt, plastgulv o.l. behøver 
ikke fjernes, men det bør benyttes 
et mellomlag av ullpapp. Tynne, 
harde tepper av typen nålefilt er i 
og for seg gode underlag for par-
kett, men av hygieniske årsaker 
anbefales det at disse fjernes. 
Tepper for øvrig må fjernes. NB! 
Kontroller at undergulvet er plant. 

GULVVARME
Det finnes ulike typer produkter på 
markedet, både på strøm og vann. 
Vi kan vanskelig komme inn på de 
enkelte produkter spesielt, men 
felles for gulvvarmeanlegg er at 
effekten ikke må overstige  
60 W/m2, og overflatetemperatur 
på undergulvet må ikke overstige 
+27 °C. Anlegget må være termo-
statstyrt og monteres slik at det 
gir en jevn og lik belastning over 
hele gulvflaten. Ved vannbåren 
varme anbefales det at vannrø-
rene legges på tvers av parkettens 
leggeretning. Tresortene bøk og 
lønn bør ikke anvendes sammen 
med gulvvarme, da disse er mer 
følsomme for de påkjenninger 
gulvvarme gir.
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NB! Eventuelle pyntetepper på 
parketten må ikke ha underside av 
gummi eller annet tett materiale, 
da dette vil isolere varmen under 
teppet og kunne skade parketten.

LYDDEMPING
Lyd måles i decibel (dB). Det 
må skilles mellom trinnlyd og 
trommelyd (romklang). Trinnlyd 
er lyd som oppfattes (måles) i 
etasjen under. Trommelyd 
(romklang) er lyd i selve rommet. 
Krav til trinnlyddemping mellom 
etasjer i bygg bestående av flere 
leiligheter kan betinge spesielle 
tiltak. Konstruksjonens oppbyg-
ging, kvalitet og dimensjoner er 
imidlertid viktige faktorer for det 
endelige resultatet. Derfor bør 
konsulent og arkitekt konsulteres. 

ETTERBEHANDLING
BOEN Parkett er ferdig overflate-
behandlet. Umiddelbar etter- 
lakkering anbefales ikke, men 
dersom det under spesielle 
omstendigheter er nødvendig med 
ekstra lakkering, se side 62. 

Oljede gulv krever et hyppigere 
vedlikehold enn lakkerte gulv. Vi 
anbefaler våre rengjørings- og 
vedlikeholdsprodukter til de  
forskjellige overflatene.

Gulvet rengjøres best ved tørr-
mopping eller støvsuging. Dersom 
gulvet vaskes er det viktig at 
vannbruken begrenses. La ikke 
vann bli liggende å selvtørke på 
parketten.  
For behandling av ubehandlet  
parkett, anvend egnede  
produkter. 

NB! For behandling/vedlikehold av 
parkett i idrettshaller, kontorbygg og 
annet offentlig miljø gjelder andre 
anvisninger. 
Kontakt oss for nærmere 
informasjon. 
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1.  Legg første bord med not 
mot veggen og fjæra frem. 
Klaringen mot vegg anbefales 
til å være på min. 8 - 10 mm  
(1,5 mm pr. breddemeter) 
og justeres enkelt når 3 - 4 
bordrader er satt sammen. 
Bruk klosser/kiler som 
avstandsklosser. 

2.  Vær nøye med innrettingen 
av første rad. Bruk snor for 
kontroll.

3.  Andre raden starter med 
avkappet fra forrige rad, 

 og må være minst 40 cm.  
Sørg for at alle overlappinger 

 er min. 40 cm.

4. Ved legging av flytende gulv 
limes det i not og fjær. Legg 
limet i øvrekanten av nota 
(mot hardvedsålen) lengst 
fremme. Da vil fjæra dra limet 
innover og gi en god limflate. 
Endeskjøtene behøver ikke å 
limes.

5. Bruk en kloss å slå på når 
bordene slås sammen, slik at 
kantene ikke skades. 

 Når 3 bordrader er satt 
sammen, kontroller at alle 
skjøter (også endeskjøter) er 
tette og fine. Da kan du være 
sikker på at innrettingen er som 
den skal være.

6.  Utsparing for rørgjennom-
ganger o.l. må gjøres så 
rommelig at gulvet kan bevege 
seg fritt. Åpningen dekkes med 
rørmansjetter. 

7.  Tilpassing av siste bord til vegg. 
Plasser siste bordet nøyaktig 
over det nest siste, og riktig 
bredde opnåes ved å anvende 
en parkettbit som mal mot 
veggen.

8.  Ved legging i korridorer 
skal parketten legges i 
lengderetningen.

9.  Fotlister skal festes til veggen.

Parkett skal alltid legges i 
forbandt. Sørg for at det er 
bordskjøter med overlapp på 
minst 400 mm på hver bordrad, 
også i rom smalere enn 2200 mm.
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