
 

13 og 14 mm parkett som limes 
ned mot undergulvet, må IKKE 
limes i not/fjærforbindelsen. 

Valg av lim avhenger av type 
undergulv og forhold som går på 
bygningens utforming. Det bør 
kun brukes lim spesielt anbefalt 
for parkett, dvs. lim med minimalt 
vanninnhold. 

BOEN anbefaler Bona R590 
fuktprimer for å sikre seg mot fukt 
i betongdekket og Bona R848, et 
elastisk 1-komponent silanbasert 
lim for de fleste underlag. 

Limet bør påføres i henhold til 
produsentens instrukser. 

Området der limet påføres bør 
ikke være større enn at man kan 
fullføre påbegynt arbeid i løpet av 
10 - 15 minutter.

For generelle anbefalinger for 
BOEN X-press se side 10.

Leggeanvisning se side 24.
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13 og 14 mm BOEN X-press 
- LIME NED 
STAVMØNSTER,  
PLANK
Boligformål. Lime ned.
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Sjekk undergulvene og de 
klimatiske forholdene (se 
generell instruks på side 6) 
Støvsug undergulvet før 
innstalleringen begynner.

Bruk en godkjent underlags-
matte med riktig densitet. 
Mer info om underlag se side 86. 

1. Legg første bord med fjæra mot 
veggen og not frem. Klaringen 
mot vegg skal være min. 8 - 10 
mm, (1,5 mm pr. breddemeter). 
For å unngå krumming i større 
rom anbefales det å starte 
med å sette en rett strek på 
undergulvet, for eksempel med 
en krittsnor. Bruk veggen som 
referanse. Første rad legges 
etter denne streken.

2.-4. Spre nok lim på underlaget 
til å legge ett bord. Legg bordet 
ned i limet. Neste bord monteres 
skrått (ca. 30°) mot endeskjøten 
og presses ned. Ved å trykke 
ned bordet i enden, vil fjæren gi 
etter og “låse” bordene sammen. 
Fortsett slik til første raden er 
lagt.

5.-7. Første rads avkapp, som bør 
være min. 50 cm, starter neste 
rad. Press ned bordet. Sørg for 
at alle overlappinger er min. 
40 cm.

8.-11. Neste bord legges skrått 
inntil. Bruk slagkloss og slå lette 
slag mot parkettens underleppe, 
samtidig som bordet trykkes 
ned not underlaget. Arbeid fra 
høyre mot venstre med lette 
slag. Avslutt med et bestemt 
trykk over endeskjøten slik 
at fjæren gir etter og låser 
bordene sammen.

12.-14. Siste bord mot veggen må 
være minst 50 mm. 

15.-16. Utsparing for rør etc. må 
gjøres så rommelige at gulvet 
kan bevege seg fritt. Åpningene 
dekkes med rørmansjetter. 

Bruk filtknotter på stolbein og 
gummihjul på kontorstoler for å 
hindre skader på parketten. 

Fotlister skal festes til veggen. 

Ved legging i korridorer skal  
parketten legges i lengde-
retningen. 
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