
 

 

 

Ikke bærende trægulve understøttes i fuld gulvflade af et bærende undergulv af 
fx beton eller træplader. 

Fuldt understøttede gulve kan opdeles i svømmende gulve, der ikke er fast gjort 
til undergulvet, og fastgjorte gulve, gulve der er fastgjort til undergulvet ved 
fuldfladelimning, svømningen eller skruning. For alle typerne gælder at de er 
understøttet over hele gulvfladen. 

Der er en række forhold der skal være på plads ved lægning af alle typer af ikke 
bærende gulve, disse er nedenfor beskrevet. Derefter gennemgås kort de 
vigtigste karakteristika for hver type af gulv, herunder de overordnede 
principper i f.b.m. lægningen. 

 
 

Checkliste ved lægning af ikke bærende gulve. 

1. Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 %, afhængigt af årstiden, og 
temperaturen ca. 20°C. 

2. Bygningen skal være lukket, og varmeanlæg skal være installeret og i brug. 
3. Undergulvet skal være tørt., se også afsnitttet om fugtmåling .   
4. For undergulve af uorganiskematerialer vil dette betyde en porefugt på max. 65%. Undergulve udført i 

organiskmateriale skal være i ligevægt i f.h.t. årstiden. Er undergulvet ikke tørt skal man enten vente 
med gulvlægningen eller udføre en fugtspærring. Fugtspærringen skal afpasses i f.h.t. produkt og 
lægningsmetode. 

5. Isoleringsmaterialer mv. skal være tørre. 
6. Trægulvmaterialer skal have et fugtindhold på 8 ± 2 %, heraf bør 2/3 af partiet ligge mellem 7 og 9 % 

fugtindhold. 
7. Trægulvmaterialer tørret til brugsforholdene bør ikke pakkes ud før lægning. 
8. Der skal være afsat tid til, at træ, der ikke leveres nedtørret, kan komme i ligevægt med de temperatur- 

og fugtforhold, der er i rummet. 
9. Trægulvmaterialer, lim, fugemasse og andre hjælpestoffer bør temperaturmæssigt akklimatiseres i 

mindst et døgn før brug, fx ved opbevaring i de rum, hvori de skal bruges. 
10. Underlag skal være plane med afvigelser på højst ± 2 mm på 2 m og uden grater og rygge. 

  

 
Gulvbranchen, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1358 København K, 

Tlf: 72 16 00 00, info@gulvbranchen.dk 

 

 

 

P a g e  | 1 

http://www.gulvfakta.dk/gulvbelaegninger/valg-af-gulv/fugtmaaling-i-betondaek.aspx
http://www.gulvfakta.dk/gulvbelaegninger/traegulve/ikke-baerende-gulve.aspx
mailto:info@gulvbranchen.dk

