




Anhydrit må IKKE behandles med epoxyprimer, hvorfor restfugten skal være max 65 % RF. 

Såfremt undergulvet både skal epoxyprimes og spartles, skal spartelmassen påføres epoxyprimeren. Der skal være 
strøet ovntørt sand i 2. lag epoxygrunder. Epoxygrunderen skal ikke primes, derimod skal spartelmassen efterfølgen

de primes for at sikre limens optimale vedhæftning. 

OBS. Krybekældre skal være effektivt ventileret. 

Gangkomfort 
Gangkomforten kan forbedres og trommelyden nedsættes ved anvendelse af enten underlag af Fionia gummikork 

eller MS Flexlim. 

Ved anvendelse af MS Flexlim - se særskilt datablad. 

Fionia gummikork fuldlimes til undergulvet med samme lim, som der anvendes til limning af parketten. Der skal 
anvendes samme limmængde på begge sider af gummikorken. Limen skal hærde i min. 24 timer inden parketten 

fuld limes til gummikorken. Fionia gummikork har en høj densitet og trækstyrke samt optager variationer i gulv og 
undergulv 

NB. Fionia gummikork er ingen fugtspærre. 

Gulvvarme 
Ved gulve med gulvvarme må overfladetemperaturen på intet tidspunkt overstige 27 grader ved en rumtempera
tur på 20-22 grader. Bemærk, at afpassede tæpper har en isolerende effekt, og forhøjer temperaturen på træover
fladen med ca. 2 grader C. Af trætekniske grunde anbefales det IKKE at lægge Bøg, Birk, Ahorn, Wenge eller 

Jatoba på gulve med gulvvarme. Disse træsorter er meget følsomme overfor varme, hvilket kan indebære, at der 
opstår større revner mellem stavene. Vi henviser til vejledningen "Fionia trægulve monteret på gulvvarme". 

LÆGNING 

V ær opmærksom på, at træ er et levende materiale med naturligt varierende farver og struktur - hver stav er unik. 
Hvis en stav er skadet eller har en anden fejl, lægges den til side og forsøges anvendt ved tilpasning ved vægge. 
Forhandleren er IKKE ansvarlig, såfremt der monteres stave med synlige skader eller fejl. 

Dilatationsfuge 
Trægulve kan udvide og krympe alt efter, hvordan luftfugtigheden er i rummet. Derfor skal der mellem væg, rør, 
faste installationer og gulv være en afstand på min. l O mm - anvend afstandskiler. Dette gælder også den even
tuelle monteringsplade, som parketten monteres på. Ved montering gennem flere rum, skal der laves dilatations
fuger ved dørene. Ved døre uden bundstykke kan der mellem 2 mindre rum undtagelsesvis føres stavparket ubrudt 

gennem døråbningerne. 

Ved overgange til andre gulvbelægninger, skal der også være en dilatationsfuge. 

Gulvet opdeles med en ekspansionssprække i følgende tilfælde: 
• Ved større gulvarealer end 8 x 12 m (INGEN anvendelse af spacers).
• Ved klimatiske afvigelser på gulvfladen,f.eks. på områder hvor der kun er gulvvarme på en del af gulvfladen.
• Hvor der en ekspansionssprække i undergulvet.

Dilatationsfuger og ekspansionssprækker fyldes med et vedvarende elastisk materiale, f.eks. korkstrimmel, fuge
masse eller anvend en specialprofil. 

Læggeretning 
Trægulvet bliver normalt monteret i samme retning som vindueslyset kommer ind i rummet ( dvs. lodret for vinduet). I 
lange smalle rum skal stavene monteres i rummets længderetning. Gulvet bliver smukkest, hvis stavene monteres 

symmetrisk på gulvet. Derfor opmåles gulvet før montering, så tilpasningsstykkerne ved vægge bliver ens. 

Lægningen 
Sugende undergulve af beton, letbeton, gulvgips, gulvplader, anhydrit mv. primes med universalprimer inden læg
ningen påbegyndes. 







Ved høj luftfugtighed kan stavnene blive konvekse og udvide sig så meget, at der ikke er plads ved vægge mv., 
hvorefter gulvet vil bule op og give knirkelyde. Man kan også risikere, at gulvet tager vedvarende form. Produ
centen, importøren, forhandleren eller montøren kan ikke holdes ansvarlig, hvis dette skulle ske. 

For at undgå eller mindske risikoen for, at luftfugtigheden bevæger sig udenfor de anbefalede 40 - 60 %, anbe
fales at anvende en befugter ved for lave luftfugtigheder (vinter) og varme såvel som ventilation ved for høje 
luftfugtigheder (sommer). Gulvvarme og luftskifte (genveks) kan give en lav luftfugtighed i vinterperioder med 
frostvejr. Hvis man er bortrejst i en længere periode, når der er lav luftfugtighed, kan man opnå en højere 
luftfugtighed ved at sænke temperaturen til 15 grader C. 

Rengøring 
Vedligeholdelse af et Fionia trægulv er simpelt og nemt, hvis de vigtigste regler overholdes: 

- rigtig temperatur og luftfugtighed

- måtter

- moderat brug af vand ved gulvvask
- omgående fjernelse af pletter og spild af væsker
- filtdupper under bevægelige møbler

Daglig rengøring er blot støvsugning med børstemundstykke. 
Se separat vedligeholdelsesvejledning for lakeret eller olieret trægulv. 

IØVRIGT 
Der henvises til GSO's "Gulvfakta" og Træinformation "TRÆ 64- Lægning af trægulve", samt SBl's anvisninger. 

Monteringsvejledningen er baseret på mangeårige erfaringer og tilgodeser de mest nor

male forhold i de fleste bygningskonstruktioner. Fionia Parket påtager sig ikke noget juri

disk ansvar i forbindelse med denne vejledende information. 
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