PARKETT

Leggeanvisning

Flytende
8,5 mm, 13 mm,
14 mm, 22 mm

På tilfarere/
bjelkelag
22 mm

Forberedelser

Bevegelsesfuge

Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres
eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter
forandringene i inneklimaet. Det skal ikke låses fast med tunge gjenstander,
f.eks. kjøkkeninnredninger, ovner/peiser eller tunge skap. Undergulvet
må være plant, fast, tørt, rent og oppfylle de relevante kravene i NS3420 Q.
Den relative luftfuktigheten (RF) skal ligge mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minst 18 °C før, under og etter leggingen. Siden det kan
oppstå fukt i et nybygd hus, bør rommet varmes opp og luftes i god tid før
leggingen, slik at rommet får riktig inneklima.

Tre er et levende materiale, noe som betyr at et parkettgulv som legges
flytende kommer til å utvide seg eller krympe avhengig av hvordan
inneklimaet varierer i løpet av året.
På grunn av dette må du lage et mellomrom (en bevegelsesfuge) på
minst 1,5 mm pr breddemeter med gulv, men beregn minst 8 -10 mm mellom
gulv og vegg rundt hele rommet. Dette gjelder også mellom gulvet og
terskler, rør, trapper, stolper, åpne peiser, steingulv osv. Bevegelsesfugen
skjules med en list eller sokkel

Tenk på at maling av f.eks. vegger og tak med vannbasert maling kan øke
luftfuktigheten kraftig. Utfør derfor slikt arbeid i god tid før gulvleggingen.
Parkettgulv fra Tarkett skal oppbevares i rom der klimaforholdene er som
beskrevet ovenfor, og ikke direkte på betong. Åpne forpakningene
etterhvert som gulvet legges.

Verktøy

Maksimal overflate for legging
”Rene” (rektangulære) overflater kan normalt legges med bord på en
sammenhengende overflate på opptil 250 m2 (gjelder 8,5, 13 og 14 mm
parkett). Den maksimale gulvbredden er imidlertid 12 m, og lengden er 20
m. Større områder må deles opp med bevegelsesfuger.
Vær også oppmerksom på at tunge møbler kan låse gulvet.
OBS! I korridorer skal bordene alltid legges i korridorens lengderetning!

Du trenger følgende verktøy: hammer, sag, stikk- eller sirkelsag, tommestokk,
vinkelhake, penn, drill og huggjern. Hvis du bruker stikk- eller sirkelsag, skal
du sage bordene fra baksiden. Hvis du bruker en vanlig sag, skal du sage
bordene ovenfra. Ved legging av Ultraloc behøver du i tillegg Tarketts
slagkloss og et slagjern. Slagklossen brukes for å skåne endene på
parkettbordet når man slår de sammen. Bruk aldri en avkappet bit av
parkettbordet som slagkloss, da blir bordets kanter flisete. Tarketts slagjern
(Tarktool) forenkler jobben med å få ned den siste bordraden.

Generelt: I mer kompliserte tilfeller, f.eks. der gulvet skal legges i en gang
med rom på begge sider der det skal legges på langs, eller i tilstøtende rom
som er adskilt av døråpninger eller terskler, skal du legge gulvet i flere
separate kvadrater/rektangler med bevegelsesfuger mellom.
Hvis alle overflater må legges som et sammenhengende gulv uten fuger, kan
bordene limes fast i undergulvet (se separate instruksjoner).

Fuktsperre

Denne metoden minimerer bevegelsene i parkettgulvet og skal også benyttes
når det legges mønstre, hvor bord legges i forskjellige retninger, eller ved
andre tilfeller der det kan oppstå uregelmessige bevegelser i gulvet.

En fuktsperre skal alltid brukes når det er risiko for at fukt kan stige opp fra
undergulvet, og alltid når undergulvet er betong på mark, lettbetonggulv,
gulv over fuktige og varme rom (vaskerom, fyrrom osv.), gulv med
varmekabler og krypkjeller. Fuktsperren skal bestå av en aldringsbestandig
polyetenfolie (minst 0,20 mm tykk), eller en kombinasjon av fuktsperre/
cellfoam f.eks. Tarkoflex II. Fuktsperren skal legges med en overlapping på
minst 200 mm.

Sammenføye bord
2-lock
Er et vinkellåssystem der bordene kobles sammen ved at de trykkes inn og
ned i profilen til det forrige bordet. Hverken slagkloss eller hammer skal
brukes.

Hvis det er fare for fuktopptrekk, anbefaler vi en ventilerende fuktsperre. Dette kan også kombineres med mekanisk ventilasjon.
Ved legging av lamellparkett som er tynnere enn 13 mm på denne type
underlag, skal det først monteres en trykkfordelende plate (f.eks. masonitt,
kryssfinér eller sponplate, minst 6 mm tykk) samt et mellomlag av ullpapp på
toppen av fuktsperren.

Ultraloc

Planlegg leggingen

* Ultraloc med mellommaterial av HDF (Viva): Slå først sammen
langsiden og deretter kortsiden, se nedenfor:

Leggeretning: Hvis rommet er ganske kvadratisk, bør bordenes
lengderetning gå parallelt med innfallende lys. I lange og smale rom er det
mest praktisk å legge bordene i rommets lengderetning, avhengig av hvor
mye tresorten beveger seg (se nedenfor i avsnittet BEVEGELSESFUGE).
Mål opp rommet. Hvis den siste bordraden blir smalere enn 5 cm, eller
hvis veggen ikke er rett, bør den første bordraden tilpasses.
Legging av plank: På plank består slitesjiktet av et stort trestykke.
Fargeforskjeller mellom bordene forekommer og selv små forskjeller i
fargenyansen mellom tilliggende bord kan oppfattes som forstyrrende.
Derfor bør plankegulv ”sorteres” før legging. Åpne flere pakker og legg
bordene slik at fargerovergangene blir myke. Da unngår du at gulvets lyseste
bord havner inntil gulvets mørkeste.
Legging i rutemønster: Rutemønstergulv skal alltid legges i et såkalt
hollandsk mønster (se figur1), og aldri slik at diagonale hjørner møtes (se
figur2- feil)

FEIL

Figur 1

Figur 2

Bordene kobles sammen horisontalt.
Bruk alltid Tarkett slagkloss til å slå sammen bordene slik at fjæren ikke
skades. Slå med hammer mot slagklossen. Følg fremgangsmåten nederst
for enklest montering:

Vanlig not og fjær (T&G)
Bord med vanlig not og fær skal punktlimes, dvs. at en ca. 10 cm lang
limstreng, legges i bordets notspor med en halvmeters mellomrom. Ved
større gulv, >7–8 m bredde, og/eller for gulv som utsettes for stor slitasje
samt ved gulvvarme, anbefales såkalt tett punktliming, dvs. ca 20 cm lange
limstrenger med 20 cm mellomrom. Kortendene skal alltid limes langs hele
lengden, både for store og små gulv. Bruk Tarkett Lim D3.

Ulike typer av undergulv
Kjellergulv eller betonggulv: Sparkle eventuelle ujevnheter. Legg ut
nødvendig fuktsperre (se avsnittet Fuktisolering ovenfor) og underlag i
henhold til tabellen under:

8,5 mm

13-22 mm

Unngå store og raske temperatursvingninger av gulvvarmen ettersom det
innebærer stor påkjenning på gulvet. Bøk og lønn beveger seg mer enn
andre tresorter, og vi fraråder derfor bruk av disse tresortene sammen med
gulvvarme. Overhold retningslinjene for maksimalt flatemål.

Tildekking

Alternativ 1

PE- folie +
ullpapp/Tarkofoam II

PE- folie +
ullpapp/Tarkofoam II

Etter legging og eventuell gulvbehandling skal parkettgulvet dekkes til
dersom det er fare for at folk skal gå på det eller skitne det til før det skal tas
i bruk. Beskyttelsesmaterialet skal være fuktgjennomtrengelig og må ikke
misfarge den ferdige gulvflaten.

Alternativ 2

Tarkoflex II

Tarkoflex II

Eventuell tape skal ikke festes direkte på parkettflaten.

Gamle parkettgulv: Kontroller at undergouvet er fast, plant, fritt fra råte og
knirking. Større ujevnheter skal sparkles eller slipes bort. Mindre ujevnheter
jevnes ut med ullpapp. Deretter skal ullpapp brukes som underlag for de nye
bordene, som skal legges vinkelrett på de gamle bordene.
Sponplate: Samme fremgangsmåte som ovenfor, med unntak av at det ikke
skal spikres. Se Planlegg leggingen ovenfor for beskrivelse av leggeretning.
Harde eller myke gulvbelegg: Parkettgulv kan legges direkte på vinylgulv,
linoleumsgulv, nålefilt og tynne, tettknyttede vegg-til-vegg-tepper. Bruk
gulvpapp eller cellfoam som mellomlegg ved legging på "harde" vinylgulv og
linoleumsgulv. Ta kontakt med din gulvforhandler for råd og tips.
EPS, skumplast/13, 14, 22 mm parkettgulv: Kan legges på skumplastisolering
med en trykkstyrke på min. 150 kN/m2. Platene legges sammenhengende og
vinkelrett i forhold til lamellbordenes lengderetning. Eventuell fuktsperre
legges under EPS-platen eller skumplastplaten. Bruk gulvpapp som underlag

VIKTIG INFORMASJON TIL GULVLEGGEREN
Alle delene av dette parkettgulvet har blitt nøye kontrollert under hele
produksjonsprosessen. Hvis du likevel oppdager at et av bordene ikke er av
samme kvalitet som resten, må du ikke montere dette bordet. *
Hvis et bord av mangelfull kvalitet monteres, kan ikke Tarkett holdes
ansvarlig for sluttresultatet. Vi tar bare på oss ansvaret for bordet av
mangelfull kvalitet.
*Kontakt din forhandler.

Vedlikehold
Se separate anvisninger
(enklest via www.tarkett.no).

EPS, skumplast/Parkettgulv tynnere enn 13 mm: En trykkfordelende plate
(f.eks. fiberplate, kryssfinér eller sponplate, min. 6 mm tykk) skal legges over
skumplasten. Eventuell fuktsperre legges under EPS-platen eller skumplastplaten. Bruk gulvpapp som mellommateriale på trykkfordelende plater.

Gulvvarme
Varmesystemet skal være utformet slik at det gir jevn varme over hele
gulvflaten og aldri overstige 27°C noe sted. Gjelder også under tepper, skap
osv. For å oppnå dette kreves det et selvbegrensende varmesystem eller et
forskriftsmessig utformet system for vannbåren varme. Fuktsperre skal alltid
brukes for gulv med gulvvarme.
Bord med vanlig not og fjær skal legges med såkalt tett punktliming. Når
varmen passerer gjennom parkettgulvet, tørkes gulvet ut mer enn normalt
og det kan oppstå små sprekker under oppvarmingsperioden.

For mer informasjon se
Tarketts hjemmeside
www.tarkett.no

1

2

4
3

Før du legger den første raden, må du sage
av den utstikkende delen på notsiden.

Første rad. Husk at gulvbordene helst skal
legges i rommets lengderetning. Begynn i et
venstre hjørne med notsiden inn mot veggen,
og jobb deg mot høyre. Trykk ned kiler mellom
gulvet og veggen for å lage en bevegelsesfuge
på ca 8-10 mm.

Andre bord, første rad. Legg dette bordet
forsiktig inntil kortenden på det første bordet.
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Når du er ferdig med raden, snur du det siste
bordet slik at fjær ligger mot fjær. Legg kortenden tett inntil veggen. Marker med en blyant der du skal sage. Avstanden bør være
8-10 mm fra kortsiden på det forrige bordet
slik at du får en bevegelsesfuge når bordet
settes på plass .

Første bord, andre rad.
Begynn med resten av det kappede bordet fra
den første raden.

Andre bord, andre rad.
Legg bordet forsiktig tett inntil kortsiden på
det forrige bordet.

Fjærside

Notside

Legg merke til at det skal være minst 500 mm
mellom bordskjøten på rad én og bordskjøten
på rad to.
(< 1250 mm lange bord minst 30 cm).
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Press ned bordet med en sammenhengende
bevegelse samtidig som du trykker forsiktig
på kortsiden til det forrige bordet. Sørg for at
bordene ligger tett inntil hverandre mens du
presser det ned.

Siste rad: Når du kommer til den siste raden,
kan det hende at bordene ikke passer i bredden. Legg i så fall det siste bordet med fjærsiden mot veggen, ovenpå og kant i kant med
det nest siste bordet. Plasser en ekstra bordbit
ovenpå, og mål mellomrommet ved å dra bordbiten langs veggen og markere med en blyant
der det siste bordet skal kappes. Hvis den siste
bordraden ikke har blitt kappet, må fjærsiden
sages av for å gi plass til en bevegelsesfuge.

Er det ikke plass nok til å presse ned det
siste bordet, kan det legges inn fra siden i stedet. For å få til dette må fjærsiden på den forrige bordraden gjøres rett. Bruk et huggjern for
å fjerne den delen av fjærsiden som stikker ut
som en høyde øverst på ytterkanten.
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Legg et tynt lag av Tarketts lim D3 på oversiden av den modifiserte fjærsiden.

Slå deretter inn det siste bordet fra siden
med en hammer. Avslutt med å plassere mellomlegget i bevegelsesfugen mellom gulvet
og veggen. Nå som gulvet er ferdiglagt, kan
lister og sokler monteres, men ikke glem å
fjerne alle kiler.

Hvis bordets langside støter på et rør, borer du
et hull som er ca. 16-20 mm større enn
diameteren til røret, slik at det blir en bevegelsesfuge rundt røret. Marker med en blyant der
du skal sage. Sag av den biten som skal plasseres bak røret, nærmest veggen. Sag slik som
bildet viser. Hvis røret befinner seg på gulvets
kortside, må du kappe bordet i 90° vinkel rett
gjennom hullet.
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Slå bordet på plass, lim fast den løse delen,
legg et mellomlegg mot veggen, og dekk til
med rørmansjetter.

Dørkarmer kan tas av og flyttes, men det
er som regel enklest å sage dem av. Bruk et
løst gulvbord som mal for høyden, og sag av
karmen med en fintakket sag. Legg gulvet inn
under karmen. Pass på at gulvet ikke blir klemt
mellom undergulvet og karmen.

Demontere gulvet (uten verktøy)
1

2

Fjern hele raden ved forsiktig å løfte den
opp og slå forsiktig ovenfor skjøten. Dra opp
og løsne hele langsiden.

Dra bordene horisontalt fra hverandre.
(Ikke dra dem oppover.)
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Legg ut første raden med bord. Begynn med
notsiden mot veggen og arbeid mot høyre. Det
er veldig viktig at den første raden blir helt rett.

Ved slutten av raden, snus siste bord slik at fjær
ligger mot fjær. Skyv kortenden tett inntil
veggen. Markér skjærelinjen med en blyant
minimum 8-10 mm fra forrige bords kortside slik
at du får en ekspansjonsfuge når bordet skyves
på plass.

Kapp bordet. Slå bordet på plass ved hjelp av
Tarktool slagjern og plasser et par kiler mot veggen.
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Begynn andre rad med resten av det avkappede
bordet. Sørg for at de to endeskjøtene ikke
ligger nærmere hverandre enn 50 cm ved
parkett i hellengde. 30 cm ved halvlengde (for
eksempel Viva og Rumba). Dette gjelder
også for resten av gulvet.

Viva, som har et mellommateriale av HDF, skal
først slås sammen på langsiden. Deretter slås
kortsiden sammen. Bruk Tarketts slagkloss når
brodene slås sammen. Bruk aldri en avkappet
bordbit som slagkloss. Dette, og/eller for hard
sammenslåing vil forårsake flisete kanter.

Tips: Ved lange bordrader er det vanskelig å
ha kilene stående allerede etter den første
raden. Vent derfor til du har lagt 4-5 rader,
bruk Tarktool og skyv det lagte flaket et
stykke fra veggen og monter deretter kilene.
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Siste rad. Når du kommer til siste rad, er det ikke
sikkert at bordene passer i bredden. Legg da det
siste bordet med fjæren mot veggen, kant i kant
med bordet under. Ta et kort overskuddsbord (i
full bredde), og mål opp avstanden gjennom å
føre bordbiten langs veggen samtidig som du
markerer med en blyant hvor du skal sage det
siste bordet

Bruk slagjernet til å slå det avsagede bordet
på plass. Hvis det siste bordet ikke har blitt
saget av, må fjæren fjernes slik at det blir
tilstrekkelig ekspansjonsfuge.

Sag av biten som skal sitte bak røret nærmest
veggen. Skråsag som vist på bildet. Hvis røret er
ved bordets kortside, sages bordet i 90º vinkel
tvers gjennom hullene.
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Slå bordet på plass, lim fast den løse biten med
Parkettlim D3, legg kiler mot veggen og skjul
med rørmansjetter.

Dørlister kan tas av og flyttes opp, men det er
ofte enklere å sage dem av. Bruk et løst bord
som høydemål, og sag av det som skal fjernes
med en fintannet sag. Skyv bordet inn under
listen. Sørg for at gulvet ikke blir liggende i
klemme mellom underlag og list. Komplettér
med Tarketts lister.
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Legg ut først raden med bord. Begynn med
notsiden mot veggen og jobb med høyre. Det er
veldig viktig at den første bordraden blir rett.

Lim noten på neste bords kortside. Bruk
Tarkett Parkettlim D3. Slå sammen bordene
ved hjelp av en slagkloss. Overflødig lim
tørkes bort med en fuktig klut.

Ved slutten av raden, snus siste bord slik at fjær
ligger mot fjær. Skyv kortenden tett inntil
veggen. Markér skjærelinjen med en blyant
minimum 8-10 mm fra forrige
bords kortside slik at du får en ekspansjonsfuge
når bordet skyves på plass.
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Kapp bordet. Legg en limstreng i kortenden, slå
bordet på plass ved hjelp av Tarktool slagjern
og plasser en kile mot veggen.

Begynn andre rad med resten av det avkappede
bordet. Sørg for at de to endeskjøtene ikke
ligger nærmere hverandre enn 50 cm. Legg en
ca 10 cm lang limstreng i bordets notspor med
ca 50 cm mellomrom. Kortenden hellimes.
Dette gjelder også for resten av gulvet.

Bruk Tarketts slagkloss når brodene slås sammen.
Bruk aldri en avkappet bordbit som slagkloss.
Dette, og/eller for hard sammenslåing vil
forårsake flisete kanter. Tips: Ved lange bordrader
er det vanskelig å ha kilene stående allerede etter
den første raden. Vent derfor til du har lagt 4-5
rader, bruk Tarktool og skyv det lagte flaket et
stykke fra veggen og monter deretter kilene.
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Siste rad. Når du kommer til siste rad, er det ikke
sikkert at bordene passer i bredden. Legg da det
siste bordet med fjæren mot veggen, kant i kant
med bordet under. Ta et kort overskuddsbord (i
full bredde), og mål opp avstanden gjennom å
føre bordbiten langs veggen samtidig som du
markerer med en blyant hvor du skal sage det
siste bordet. Ta hensyn til nødvendig
ekspansjonsfuge.

Bruk slagjernet til å slå det avsagede bordet på
plass. Hvis det siste bordet ikke har blitt saget
av, må fjæren fjernes slik at det blir tilstrekkelig
ekspansjonsfuge. Sett kiler også ved siste
bordrad. La kilene sitte et par timer (eller over
natten) før de fjernes.

Hvis bordets langside møter rør, borr hull som er
ca 16 mm større enn rørets diameter. Dette for å
få ekspansjonsfuge også rundt røret. Markér
med en blyant hvor du skal sage.
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Sag av biten som skal sitte bak røret nærmest
veggen. Skråsag som vist på bildet. Hvis røret er
ved bordets kortside, sages bordet i 90º vinkel
tvers gjennom hullet.
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Slå bordet på plass, lim fast den løse biten med
Parkettlim D3, legg kiler mot veggen og skjul
med rørmansjetter.
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Dørlister kan tas av og flyttes opp, men det er
ofte enklere å sage dem av. Bruk et løst bord
som høydemål, og sag av det som skal fjernes
med en fintannet sag. Skyv bordet inn under
listen. Sørg for at gulvet ikke blir liggende i
klemme mellom underlag og list. Komplettér
med Tarketts lister.

