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Forberedelse - lægning - vedligeholdelse 
August 2022

22 mm Fionia lamelparket/-planke monteres ofte som et selvbærende gulv på strøer, men det kan 

også både fuldklæbes til undergulvet eller lægges som et flydende gulv. 

NB. Trægulvet bliver leveret klar til lægning. 

Reklamation over evt. fejl ved trægulvet skal forelægges forhandleren inden lægningen og senest 

8 dage efter modtagelsen. 

Reklamation over synlige mangler ved et monteret trægulv accepteres ikke. 
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FORBEREDELSE 
Før montering af trægulvet, skal denne monteringsvejledning læses grundigt. I mindst 1 uge før trægulvet monteres, skal monteringsrummet 

have været lukket og haft en konstant temperatur på mellem 18 - 24 grader C. Samt en luftfugtighed på 40 - 60 % RF. Maler- og 

murerarbejde, der tilfører rummet fugt, bør være afsluttet inden lægning af trægulvet. I nybyggeri bør trægulve være det sidste indvendige 

arbejde, der udføres. Efter lægningen skal rumklimaet bevares som under lægningen. Trægulvet må ikke anvendes i baderum, toilet, 

vaskerum mv. Trægulvet lagres og akklimatiseres under samme forhold, som det skal lægges i 2 - 3 dage før monteringen. Pak kerne 

må ikke åbnes under akklimatiseringen. Træ er et levende materiale med naturligt varierende farve og struktur alt efter træsort, og hvert 

bræt er unikt. UV-stråling ændrer træets farve over tid. Mørke træsorter bliver mørkere, mens lyse træsorter ændrer sig knap så meget. 

Farvevariationer, f.eks. under afpassede tæpper ud jævnes med tiden, når de udsættes for dagslys. Farveændringerne er størst det første 

år efter monteringen. Forhandleren giver gerne gode råd. 

Fugtspærre 

På betongulve eller andre uorganiske materialer udlægges fugtspærre af 0,2 mm polyethylenfolie med 20 cm overlæg og tapede samlinger. 

Folien føres 10-15 cm op ad væggene og bag ved fodlisterne. Restfugten i beton bør være maks. 65 %. Ved restfugt i beton højere end 

65 % anvendes polyethylenfolie kraftigere end 0,2 mm (elefant hud), og samlinger tapes med alu tape. Vi henviser til SBl-anvisning 178 

- Bygningens fugtisolering. 

OBS. Krybekældre skal være effektivt ventileret. 

Strøer 

Strøer af Fyr eller Gran skal være af en sådan trækvalitet, så reglerne i DK-18 er opfyldt. Strøer bør være rette og høvlet på 1 side, så 

lange som muligt og bør være i et stykke. Fugtindholdet i strøerne må ikke overstige 12 %. Fionia Parket anbefaler at anvende laminerede 

Kerto strøer.

Strøafstande (fra midte til midte): 

460 mm for bolig. 

Må som strøgulv kun anvendes til boligbrug eller lettere erhverv. 

Strødimensioner - se lastnorm DS 410: 1998 og træ norm DS 413: 1998. 

Hvis strøgulve udsættes for store laster, f.eks. elektriske kørestole, lifter eller flygler, skal strøafstandene justeres. Den første strørække 

lægges 50-80 mm fra væggen. Ved væggene, hvor den tungeste belastning normalt fore kommer, udlægges min. 600 mm lange 

mellemstrøer mellem den normale strøafstand. Ligger der rør eller andre installationer under gulvet, skal der være mindst l O mm afstand 

mellem rør og strø. Rør skal være velisolerede, så der ikke sker en uhensigtsmæssig opvarmning og udtørring af trægulvet. Skæres der 

ud i strøerne, skal der opklodses på begge sider af udskæringen. 

Opklodsning 

For at sikre, at underlaget for brædderne er tilstrækkeligt stift, skal strøerne opklodses med en afstand, der af hænger af strøens stivhed 

og punktlastens størrelse. 

Strøer lægges ud og klodses op, så de er plane og vandrette, dvs. +/- 2 mm pr. 2 m retholt, hvilket kontrolleres med 2 m retholt og vaterpas. 

Opklodsning udføres i enten krydsfiner kombineret med blødt trinlydsforbedrende materiale eller med plastkiler. Strøerne sømmes til 

opklodsningerne, så knirkelyde undgås, og så de ikke forskubber sig under lægningen eller efterfølgende. Anvendes der bløde brikker af 

lydhensyn, må der ikke sømmes i den bløde del af opklodsningen. Strøer skal altid være understøttet af opklodsninger ved stød (ende 

samlinger). Ved strøenderne reduceres opklodsningsafstanden til mellem l. og 2. opklodsning til 400 mm. 
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Stød mellem 2 strøer må ikke ligge på linje under det samme gulvbræt. Stød samles med lasker på begge sider af strøen, f.eks. med 

12 mm krydsfinerstrimler i mindst 300 mm længde. Krydsfineren skrues fast med mindst 3 skruer i hver strøende. Udføres stød uden 

lasker, anvendes der opklodsninger med en længde (i strøretningen) på mindst 125 mm eller begge strøende understøttes af separate 

opklodsninger, der anbringes ca. 50 mm fra enden af strøerne. Afstanden mellem opklodsningerne er afhængig af strødimensionen. 

Strøer skal have en tilstrækkelig stivhed for at sikre gulvets bæreevne. 

Vi henviser til Træbranchens Oplysningsråd - Træ 64, hvor der er beskrevet strødimensioner og opklodsningsaf stande. Opklodsninger 

udført med krydsfiner bør limes sammen for at undgå forskydninger. Opklodsninger skal fastgøres til strøerne med søm og må ikke 

berøre betongulvet. Der kan af lyd hensyn lægges f.eks. strimler af 2 mm gummikork mellem strøer og trægulv. Nogen lydreduktion 

kan opnås ved at anbringe mineraluld mellem strøerne. Ved anvendelse af plastkiler til opklodsningen, kan hårde plastkiler medføre, at 

trinlydsniveauet øges 0-4 DB. Kon takt derfor kileproducenten for yderligere oplysninger om trinlydsdæmpning. 

Andre selvbærende underlag 

Fionia Parket 22 mm lamelparket kan også lægges på undergulve af spånplade, krydsfiner eller eksisterende trægulv. Eksisterende 

trægulv efterskrues, så knirkelyde undgås, og afslibning kan foretages for at opnå den rette planhed og fjerne ”vaskebræt” udseende. 

Det bedste resultat opnås ved fastgørelse i linje over strøer eller bjælk er. Der lægges 500 gram gulvpap mellem underlag og trægulv. 

Der stilles sammen krav til andre selvbærende underlag, som der stilles til strøkonstruktioner. 

Gulvvarme 

Ved gulve med gulvvarme må overfladetemperaturen på intet tidspunkt overstige 27 grader ved en rumtem peratur på 20-22 grader. 

Bemærk, at afpassede tæpper har en isolerende effekt, og forhøjer temperaturen på træoverfladen 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 revner, konkave overflader samt knirkene. Vi henviser til vejledningen ”Fionia trægulve 

monteret på gulvvarme”. 

Dilatationsfuge 

Trægulve kan udvide og krympe alt efter, hvordan luftfugtigheden er i rummet. Derfor skal der mellem væg, rør, faste installationer mv. 

og gulv være en afstand af min. l O mm (anvend afstandskiler) afhængig af rummets stør relse og anvendelse. Dette gælder også den 

eventuelle monteringsplade. som trægulvet monteres på.
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Ved større gulvarealer skal der regnes med 1,5 mm afstand til væg pr. meter gulvlængde målt vinkelret på trægul vets bredderetning, så 

trægulvet har plads til at arbejde. Ved overgange til andre gulvbelægninger skal der være en fuge. Dilatationsfuger kan fyldes ud med et 

vedvarende elastisk materiale (ikke silikone) eller dækkes med spe cialprofil. Hvor gulvet føres under dørtrin, skal der være en fuge på min. 

20 mm i gulv og strøer under dørtrinnet. Ved rør bores et hul med 20 mm større diameter end rørets diameter. 

Gulvet opdeles med en ekspansionssprække, såfremt der er klimatiske afvigelser på gulvfladen, f.eks. på områder hvor der kun er 

gulvvarme på en del af gulvfladen. 

Lægge retning 

Trægulvet bliver normalt lagt i samme retning som vindueslyset kommer ind i rummet (dvs. lodret for vinduet). I lange smalle rum skal 

plankerne altid lægges i rummets længderetning. Gulvet bliver smukkest, hvis rækkerne lægges symmetrisk på gulvet. Derfor opmåles 

gulvet før lægningen, så tilpas ningsstykkerne ved vægge bliver ens. 

Befæstigelse 

Søm/dykker 2,8 x 65 mm 

Skruer 4,2 x 45 mm (fabrikat: Montaflex) 

Spånskruer 5,0 x 45 mm 

Klammer N-50 mm (fabrikat: Ottensten) eller S-16 50 (fabrikat: Unimerco). Klammer skal være påført lim.

LÆGNING
Under lægningen åbnes altid 3-4 pakker, og brædderne blandes, så det mest naturlige og hensigtsmæssige ud seende på gulvet opnås. 

Udvis tilstrækkelig omhu under monteringen og kontroller brædderne for synlige fejl. Spild procenten er normalt 3 - 5 % afhængig af rum 

størrelse og antal tilskæringer. Foretag en opmåling af rummet. Er det sidste tilpassede bræt ved væggen ikke mere end 5 cm bredt, så 

start med en halv brætbredde i første række, således at første og sidste række har cirka samme bredde. 

Vær opmærksom på, at træ er et levende materiale med naturligt varierende farver og struktur - hvert bræt er unikt. Hvis et bræt er skadet 

eller har en anden fejl, lægges det til side og forsøges anvendt ved tilpasning ved vægge. Forhandleren er IKKE ansvarlig, såfremt der 

lægges brædder med synlige skader eller fejl. 

Den første række brædder lægges lige med noten ind mod væggen. Brædderne skrues eller sømmes fordækt i 45 grader vinkel med min. 

l befæstelse til hver strø. Første bræt fastgøres både fordækt gennem feren og foroven ca. 20 mm fra brættets kant mod væggen. Dykkere 

undersænkes med dyknagle, og hullerne kittes. Anvend afstandsk lodser mellem alle vægge og gulvbrædder. 

Kontroller med snor, at brædderne i rækkerne ligger lige, og en evt. justering foretages over flere rækker. Gentag kontrollen for hver 5. 

række. Brædderne limes over ender med PV A lim i oversiden af ende noten. Langsiderne må IKKE limes. Fjern omgående overskydende 

lim på overfladen med en fugtig klud. Begynd næste række med det stykke (min. 500 mm), der blev til overs fra den foregående række. 

Brættet trykkes tæt ned mod strøen, og brædderne monteres tæt sammen. 

Bedst er det at stå på det bræt, der skal befæstes. Brædderne skubbes først på plads i ende noten, hvorefter brædderne føjes sammen 

ved at slå med hammer på ca. 30 cm slagklods af hårdttræ eller Fionia Parket slagklods af hård plast anbragt foran feren på lang siden. 

Der må IKKE anvendes fraskær af gulvet som slagklods. Slå aldrig direkte på brædderne. 

Ved hjælpe af trækjern samles brædderne ved vægge. Flyverstød i samme strøfag må ikke forekomme oftere end for hver 3. række. 

Forsøg så vidt muligt at samle brædderne over strøerne. Der bør ikke forekomme flyverstød i første og sidste række. Sidste bræt limes i 

oversiden af noten på langsiden og fastgøres foroven ca. 20 mm fra brættets kant mod væggen. Ved rør saves skråt og i smig ind til det 

borede hul, læg brættet, og lim det afsavede stykke på plads. Hullet omkring rørene kan skjules med radiatorrossetter.
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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.


