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Parkett 15mm Kährs
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
Kährs lamellparkett er bygd opp i 3–sjikt og utstyrt med Woodloc®-fuge.
Parkettbordene kan være 1-stavs, 2-stavs, 3-stavs eller mønstergulv med et overflatesjikt på ca. 3,5 mm i en rekke treslag og med ulike
overflatebehandlinger.
Toppsjiktstavene er sideveis limt til hverandre og kombinert med mellomsjikt bestående av massive furustaver, stående årringer samt
bakside av granfinér er dette det mest formstabile parkettbordet for nordisk klima.
Woodloc®5S gjør at gulvet kan legges raskt og enkelt uten lim og gir sterke sammenføyninger i kort- og langside.
Største leggeareal 25 m bredt og 50 m langt.
Den gir god formstabilitet og gjør at gulvene holder seg fine i mange år.
Bruksområde
Kährs parkett kan legges i alle rom i private hjem (unntatt våtrom), og i offentlige lokaler med normal slitasje, som kontor, hotellrom,
konferanserom og lignende.
Kährs parkett legges flytende på rent plant, tørt og fast undergulv som for eksempel avrettet betong, sponplate og tre.
Parkett med Woodloc®5S kan benyttes i kombinasjon med gulvvarme.
Treslagene Bøk og Hard Maple egner seg ikke på gulvvarme.
Tresorter/Mønstre
Gulvene er inndelt i kolleksjoner og de ulike treslagene kan ha flere sorteringer og overflatebehandlinger.
Kolleksjon
Shine Collection
Småland Collection
Götaland Collection
Nordic Naturals Collection
New World Collection
European Naturals Collection
Capital Collection
European Renaissance Collection
Founders Collection
Sand Collection
Classic Nouveau Collection
Harmony Collection

Design
1 – stavs
1 – stavs
3 – stavs
1, 2 og 3 - stavs
2 og 3 - stavs
1, 2 og 3 - stavs
1 - stavs
Mønster
1 - stavs
1, 2 og 3 - stavs
1 - stavs
2 og 3 - stavs

Beskrivelse
Plankemønster med høyglanslakk
Plankemønster, håndsrapet, børstet, fasede kanter og oljet
Hånskrapet, børstet, sagmerker, fasede kanter og oljet
Ask, Bjørk og Bøk.
Valnøtt og Jarrah.
Eik
Plankemønster i ren eik, børstet, fasede kanter og i matt lakk eller olje
Hollandsk mønster
Plankemønster, håndskrapet, børstet, fasede kanter og oljet
Hvit laserte eller hvit oljede gulv
Plankemønster, fasede kanter, børstet, lasert og matt lakkert
Pigmenterte, børstede, lakkert eller oljede.

Overflatebehandling

Lakk: UV-herdet akrylatlakk i silkematt eller matt utførelse. Lakken er uten løsemidler og formaldehyd.
Den er slitesterk, sterk mot mikroriper som gjør overflaten matt, og den bevarer treets naturlige karakter. Lakken består
hovedsakelig av fornybare råvarer.

Olje: Naturolje som er en voksolje basert på resirkulerbare råvarer og helt uten løsemidler.
Tilbehørsprodukter:

Gulvlister, både massive og finérte tilpasset alle
gulv.

Trappenese, T-list, nivålist og avslutningslist

tilpasset alle gulv.

Kährs Cleaner for riktig rengjøring.

Kährs Lakk.

Kährs Lakkrefresher.

Kährs Satin olje (for naturoljede gulv).
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Kährs Combi parkettunderlag
Kraftig dekkpapp for beskyttelse i byggeperioden.
Rørmansjetter.
Riktig og nødvendig leggeverktøy.
Kährs Touch-Up reparasjons-lakk/-olje.
Kährs reparasjonssparkel.
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2. MÅLANGIVELSER /TEKNISKE DATA
Egenskap:
Tykkelse
Bredde

Lengde

Slitesjikt
Antall bord pr. pk.
Vekt (kg/m2)

Verdi:
15mm
1-stav:
130 eller 187mm
2-stav:
200mm
3-stav:
200mm
Mønstergulv: 198,5mm
1-stav:
1800, 2266eller 2420mm
2-stav:
2423mm
3-stav:
2423mm
Mønstergulv: 2426mm
Ca. 3,5mm
6 stk.
8 kg.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov.
Foreligger ingen informasjon.

3. MONTERING / UTFØRELSE
NS 3420 – kode for utførelse.
Q44.2 Flersjikts parkettgulv.
Q44.1 Minste klaring mot vegg m.m.
Q72.1 Gulvlister
NS 3451 – kode for bygningsdel.
573.205 Parkett.
541.505 Legging av parkett.
522.861 Undergulv på trebjelkelag.
522.111 Kjellergulv av betong.
552.124 Vannbåren lavtemperatur gulvvarme i lett flytende gulv.
722.525 Knirk i gulv. Årsaker og utbedringsmetoder.
Øvrige henvisninger.
Se leggeanvisninger og www.kahrs.com
Transport og lagring.
Utvis forsiktighet ved transport. Spesielt hjørner er utsatt for skader.
Pakkene må beskyttes/tildekkes mot regn og snø.
Det er viktig at parketten ikke kommer til byggeplass tidligere enn umiddelbart før legging.
Parketten skal ha romtemperatur og pakkene åpnes først når parketten skal legges.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallbehandling.
1142 Ι 0400 Ι 0600 Ι _ _ _ _
Type emballasje.
Papp, kartong og plast.
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5. HMS - REFERANSER
Se HMS – FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct.
Ikke beregnet.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur – og/eller fuktendringer etc.
Se HMS – FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer.
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.
Europeisk standard (grunnlag for CE-merking).
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.
System for samsvarsattestering (AoC).
Bruksområde(r)

Grupper/Klasser

Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonal/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Kährs er sertifisert i henhold til ISO-9001, ISO-14001, EMAS og for å selge FSC godkjent lamellparkett av Eik og Jatoba.
Kährs gulvprodukter er CE – merket.

7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/Importør:
Organisasjonsnr.:
Adresse:
Postnr. og poststed:
Telefon:
Telefax:
E-post:
Internettadresse:
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Seljeveien 6
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23 22 67 00
23 22 67 01
Info.norge@kahrs.com
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