






Afslutning 
Når limen er tør (efter ca. 4 timer) fjernes alle afstandskiler og dilatationsfugerne dækkes af fodlister. Plastfolien 
langs vægge skæres af ca. 1 cm under overkanten af fodlisten. 

For at undgå sprækker mellem gulv og fodlister i den tørre vinterperiode anvendes fodlister, der er ca. 1 /3 
bredere end dilatationsfugerne. Små revner i gulvet bør lukkes med træ kit (uden silikone). Efter lægningen af 
trægulvet bør der ske afdækning med kraftig gulvpap, der tapes sammen mellem banerne, uden at der 

kommer tape på trægulvet. Træ forandrer farve på grund af lysets UV-stråler. Der kan ved delvist afdækkede 
områder opstå farveforskelle mellem gulvfladerne. 

Afdækning 
For beskyttelse af gulvet kan der foretages afdækning med kraftig 500 gram gulvpap, eventuelt også med ma
sonitplader afhængig af belastningen. Der må ikke afdækkes med plast eller anden form for tæt afdækning
stype. Afdækning må ikke klæbes til gulvet med tape. 

VEDLIGEHOLDELSE 
Fionia lamelparket er færdig overfladebehandlet. For at gulvet skal forblive så pænt som nyt, foreslår vi, at ned
enstående instruktioner følges. 

Rumklima 
Træ kan udvide sig og krympe ved ændringer i luftfugtigheden. Det er derfor vigtigt, at den relative luftfugtighed 
holdes mellem 40 - 60 %, og at temperaturen er mellem 18 - 24 grader C. Hvis der sker drastiske og længerevar
ende ændringer i rumklimaet, vil der ske en stor udvidelse/krympning af trægulvet. Ved tørt indeklima kan bræd
derne desuden blive konkave (skålformede). Når luftfugtigheden kommer under 30 %, er der risiko for at brædder 
kan delaminere, og der kan også opstå afskalningsskader Ved høj luftfugtighed kan brædderne 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. Producenten, 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 %, anbefales 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 juridisk ansvar i forbindelse med denne vejledende 
information. 
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