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Beskrivning av produkt

Alla delar av 14 mm tjock ParlaFix-parkettbräda består 
av äkta trä. Parkettbrädorna är uppbyggda av tre över-
lappande skikt som förstärker varandra.  
Konstruktionen är designad för att vara hållbar och 
särskilt för att ge golvet en bättre formstyvhet. Den 
utmärkta formbeständigheten och stabiliteten hos 
ParlaFix parkett beror även på golvbrädornas fuktig-
hetsegenskaper som justerats optimalt i tillverknings- 
processen.

• Det översta skiktet är av hårt ädelträ - antingen en 
eller ! era lameller.

• Det mellersta skiktet kommer i från noga utvalt 
nordiskt barrträdsvirke. Ådringen i mellanskikt 
är lodrät vilket ger parketten en betydligt högre 
hållfasthet och bättre formstyvhet. 

• Bottenskiktet av granfanér stärker parkettbrädans 
        hela konstruktion.

• Parkettbrädor har låsspont i fyra kanter, tack vare 
det de kan fästas med varandra lätt och snabbt.

• Parkettbrädans olika skikt fästes i varandra med 
limning. 

• Tack vare ytbehandling, lack eller olja, är parkett-
         ytan e$ ektivt skyddad.

Dimensioner

14 x205x2195 mm - det översta skiktet är uppbyggt 
av ca 3,5 mm tjocka, ca 70 mm breda och 200-450 mm 
långa lameller av ädelträ. 

14x190x2195 mm - det översta skiktet är uppbyggt av 
ca 3,5 mm tjocka, 190 mm breda och 2195 mm långa 
enhetliga lameller.

14x137x2195 mm -  det översta skiktet är uppbyggt 
av 3,5 mm tjocka, 137 mm breda och 2195 mm långa 
enhetliga lameller.

Lim

Golvbrädornas skikt fästes i varandra med lim, som är 
utvecklats för att uppfylla kraven för tillverkning av 
golvbrädor i ! era lager. Det limmet uppfyller 
formaldehydkraven enligt klass F * * * *, och är godkänt 
i utsläppsklass M1 för byggmaterial.

Ytbehandlingar

Lackerna och oljorna som används för ytbehandling av 
ParlaFix parkett innehåller inte formaldehyd. 

Lack

Lackad parkett har sex skikt lack som tillförsäkrar 

e$ ektivt skydd av golvytan (cirka 80 g/m2).

Kemisk hållbarhet 

(1=tydliga förändringar, 5=inga synliga förändringar, inga 

skador)

            Materialens temperatur   Hålltid       Kemisk    
       i början (+/-5)          (+/- 1)h      stabilitet
Vatten                             20                       24 h                5
Tvättmedel                      20                        24 h               5
Aceton                              20                        24 h               5
Etanol                                20                        24 h               5
Rödvin                              20                        24 h                5
Rödvin ättika                  20                        24 h                5
Olivolja                             20                        24 h                5
Mjölk                                 20                        24 h                5
Ka$ e                                  20                        24 h                5
Svart te                            2 0                        24 h                5

Glans

Lack  -  300 Gardner      
Matt lack  - 100 Gardner 

Naturolja

De naturoljade ParlaFix parkettbrädorna har ytbehand-

lats med färglös eller vit  naturolja.

Andra slutliga bearbetningar

• Borstad yta 
• Tunna fasetter på parkettbrädans kanter

Teknisk information - ParlaFix

www.parla-parquet.com



Tilläggsuppgifter

• ParlaFix parketter är godkänt enligt emissionsklass 
M1 för byggmaterial (de högsta graderingen inom 

emissionsklasserna)

• Råmaterialanska� ning: PEFC kontrollerade källor 

• Tillverkat i Finland, 100%

• CE beteckning enligt Europeiska standarden 

EN14342

• Frigöring av formaldehyd - E1

• Brandbeteende - D� -s1

• Biologisk hållfasthet - Klass 1

• Absolut fuktighet vid leverans (� nsk Sisäryl 2013) 

7+ - 2 % baserat på absolut torrvikt

• Värmeledningsförmåga - 0,13 W/m K

• Ljudreduktionstal - ∆LWr = 2-3 dB

• Bearbetningsnoggrannhet: brädparkett med fyra 

noggrant frästa sponter. Vertikal avvikelse mot 

bredvid intilliggande parkettbräda är max 0,2 mm. 

(följer � nsk  regel)

Hårdhetsgrad för träslag
(Brinell metod)

Björk 2,5 – 3,0   Ask 3,7 – 4,2

Ek 3,2 – 3,7   Valnöt 3,7 – 4,6

Merbau 3,8 – 4,8 

Förpackning

• Kantskydd av 100% återvunnen kartong

• Förpackningen är skyddad med krymp� lm

ParlaFix 14x205x2195 mm

1 förpackning (6 brädor) = 2,70 m2 = 19 kg

1 lastpall (40 förpackningar) = 108,00 m2 = 760 kg

ParlaFix 14x190x2195 mm

1 förpackning (6 brädor) =2,50 m2 = 19 kg

1 lastpall (40 förpackningar) = 100 m2 = 760 kg

ParlaFix 14x137x2195 mm

1 förpackning (6 brädor) = 1,80 m2 = 14 kg

1 lastpall (56 förpackningar) = 100,80 m2 = 784 kg

Krav på underlaget

Underlaget måste vara absolut rakt och plant samt 

tillräckligt torrt och fuktisolerat. Närmare kraven � nns i 

ParlaFix monteringsinstruktion. 

Monteringsinstruktioner � nns att laddas ner från vår 

hemsida. Underläggsmaterial som tjänar som fuktspärr 

och för dämpning av stegljud.

Underläggsmaterial

Parla underläggsmaterial består av ca 3 mm polyeten-

cellplast och av ca 0,1 mm polyetenskikt. Konstruk-

tionen ger underlagsmaterialet optimala egenskaper 

som samtidigt fungerar som fuktspärr för fukt som 

kommer underifrån.

Bredd: 1000 + 200 mm  Rullens längder: 15 m och 50 m

Vikt: cirka 195 g/m2, 15 m2 = 3 kg, 50 m2 = 10 kg

Montering

ParlaFix parkett läggs � ytande. Parkettebrädorna 

läggs lösa på ett bärande undergolv, parkettbrädor 

fästas i varandra med ett mekaniskt låsningssystem. 

Det är också möjligt att limma fast parkettbrädorna på 

undergolv. Om parketten skall monteras så att den 

limmas fast vid underlaget rekommenderas det att 

arbetet görs av en yrkesutbildad person. Materialf 

örlust cirka 5 %.

Monteringsinstruktioner � nns att laddas ner från vår 

hemsida.

Golvvärme

ParlaFix parkett kan även monteras på ett golv med 

golvvärme.  Bok och lönn är olämpliga material för 

parkett på golvvärme, eftersom de har extra hög fukt-

utvidgningskoe"  cient. Golvets yttemperatur får inte 

överstiga 27 oC. Underlagets fukthalt får maximalt vara  

80 %.

Skötsel

Skötselinstruktioner för lackad och oljad parkett � nns 

att laddas ner från vår hemsida. 
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Tel:  +358 20 791 9700  E-post: orgroup@or-group.� 

ParlaFix - 14 x 190 x 2195 mm ParlaFix - 14 x 137 x 2195 mm

ParlaFix - 14 x 205 x 2195 mmKonstruktion

E! ektivt skydd av lack eller olja

Ytskikt av ädelträ

Ändsponten av björk ger en exakt form 
och hållbarhet

Mellanlameller av barrträ. Ådringen är 
rät och låser parkettens form

Barrträfaneringen stärker konstruktionen
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