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PLANKEGULVE
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Monteret på sømbartundergulv
Forberedelse - lægning - afslibning - overfaldebehandling - vedligeholdelse. 
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Artellerivej, København 



FORBEREDELSE 
I mindst l uge før trægulvet monteres skal læggerummet have været lukket og haft en konstant temperatur på mellem 18-24 

grader C. samt en luftfugtighed på 40-60 % RF. Den relative fugtighed (RF) i undergulvet må ikke overstige 65 % RF. Trægulvet 

skal akklimatiseres i de rum, hvor de skal anvendes i mindst l uge før anvendelse. Fionia Parket massive planker er nedtørret til 

brugsforholdene, dvs. et fugtindhold på 8-9 % +/-2 %, og bør ikke pakkes ud af plastemballagen før monteringen. Inden montering 

af Fionia Parket massive planker skal alt arbejde der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. murer- og malerarbejde være færdigt. Efter 

monteringen skal rumklimaet bevares som under monteringen. 

Undergulv: 

Undergulvet skal være tørt, plant, rent og stabilt. Velegnede undergulve er f.eks. strøer, bjælker, spånplade eller krydsfinerplade. Det er 

vigtigt at strøer eller bjælker har samme fugtindhold som trægulvet, og at de er rette. Anvend f.eks. Kerto-strøer. 

Fugtisolering: 

Undergulvet skal være fugtisoleret. Vi henviser til SBl-anvisning 178 - Bygningens fugtisolering 

OBS. Krybekældre skal være effektivt ventileret. 

Gulvvarme: 

Fionia Parket massive planker kan monteres på gulve med gulvvarme. Vi henviser til ”Fionia Parket monteringsvej ledning om 

gulvvarme”.

LÆGNING 
Dilatationsfuge: 

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

mv. og gulv være en afstand af ca. 10 - 15 mm afhængig af rummets anvendelse. Dette gælder også den eventuelle monteringsplade, 

som trægulvet kan monteres på. 

Ved montering gennem flere rum, skal der laves dilatationsfuger ved dørene. Ved døre uden bundstykke kan der mellem 2 mindre 

rum undtagelsesvis føres planker ubrudt gennem døråbningerne. Ved større gulvarealer skal der regnes med 1 ,5 mm dilatationsfuge 

pr. meter gulvlængde målt vinkelret på trægulvets bredderetning, så trægul vet har plads til at arbejde. Ved overgange til andre 

gulvbelægninger, skal der også være en fuge. 

Dilatationsfuger bør fyldes ud med et vedvarende elastisk materiale (ikke silikone) eller dækkes med specialpro filer. 

Gangkomfort: 

Gangkomforten kan forbedres og trommelyden nedsættes ved at anvende Fionia Parket gummikork i strimler på strøer/bjælker eller 

baner på fast undergulv. 

Læggeretning: 

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

skal plankerne altid monteres i rummets længderetning. 

Gulvet bliver smukkest, hvis rækkerne monteres symmetrisk på gulvet. Derfor opmåles gulvet før monteringen, så tilpasningsstykkerne 

ved vægge bliver ens. 

fionia parket aps 
Lind Hansens vej 13G
DK-5000 Odense C

www.fioniaparket.dk 
+45 73 71 00 00 
VAT.: DK34879362



fionia parket aps 
Lind Hansens vej 13G
DK-5000 Odense C

www.fioniaparket.dk 
+45 73 71 00 00 
VAT.: DK34879362

Lægningen: 

Hver planke sømmes eller skydes fordækt i fer-siden med minimum 1 fastgørelse for hver strø. 

Ved gulvtykkelse mellem 12 og 15 mm anvendes enten:

a. 2,5 x 55 mm dykkere

b. 1,8 x 45 mm T-dykkere

c. 2,2 x 45 mm ringede søm

d. 4,0 x 45 mm skruer af flex-typen

Ved gulvtykkelse på 20 - 23 mm anvendes enten:

e. 2,8 x 55 mm dykkere

f. 2,5 x 65 mm T-dykke:·e

g. 2,2 x 45 mm ringede søm

h. 4,0 x 45 mm skruer af flex-typen

Trægulvet må aldrig limes i fer og not på langsiden, mens man bør lime over enderne ved flyverstød, dvs. samling mellem strøer. 

Flyverstød i samme strøfag må ikke forekomme oftere end for hver 3. række. Kan denne regel ikke overholdes, må strøkonstruktionen 

lægges med mindre afstand. 

10-Brætsmål

Trægulve arbejder ved skift i temperatur og luftfugtighed, hvorfor montering skal ske ved anvendelse af et 10-brætsmål, således 

at eventuelle udvidelser imødegås. 10-brætsmål afhænger af træsorten, bredden på planken, træfugten og rumklima på 

monteringstidspunktet og de variationer i rumklimaet, der forventes i fremtiden. Som hovedregel er 10-brætsmålet 1407 mm for 140 mm 

planker. Der kan med fordel anvendes spacers 

(afstandsstykker), så man er sikker på, at der er samme afstand mellem alle plankerne. Anvendelse af spacers er den moderne form for 

l 0-brætsmål. Spacertykkelse afhænger af træsort, rumklima på monteringstidspunktet og de variationer i rum klimaet, der forventes i 

fremtiden. Standard spacerstykkelse er 0,3 mm - 0,7 mm afhængig af bredden på planken. 

Efter lægningen: 

Dilatationsfugerne dækkes af fodpaneler eller specialprofile

AFSLIBNING (ubehandlede planker)
Såfremt plankerne leveres ubehandlet og uslebet, skal der efter monteringen foretages en total afslibning indtil passende overflade 

opnås. Er der små revner i f.eks. knaster eller endesamlinger kan disse lukkes med færdig træspartelmasse eller en blanding af 

slibestøv korn 100-120 og IRSA Aqua trækitblandingsvæske. 

OVERFLADEBEHANDLING 
Gulvene støvsuges grundigt, og overfladebehandling foretages efter anvisningen fra leverandøren af de produkter, der anvendes. 

Planker med fabrikspåført oliebehandling bør efter monteringen poleres med IRSA plejeolie. 

Afdækning 

For beskyttelse af gulvet kan der foretages afdækning med kraftig 500 grams gulv-pap, eventuelt også med masonitplader afhængig af 

belastningen. 
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VEDLIGEHOLDELSE 
Rengøring: 

Undgå at der kommer sand og skidt på gulvet, brug en måtte eller et tæppe ved indgangen. Fjern snavs og skidt med en støvsuger 

eller kost. Vedligeholdelse og rengøring skal endvidere ske i henhold anvisningen fra leverandøren af det produkt, der er anvendt til 

overfladebehandlingen. 

Undgå ridser: 

Beskyt trægulvet mod skrammer og ridser ved brug af filtdupper under møbler m.m. Lad ikke sand, skidt og væske ligge på gulvet - fjern 

det med det samme. Trægulve kan få indtryksmærker af højhælede sko. 

Drift og vedligeholdelse: 

Den fremtidige vedligeholdelse af et Fionia Parket plankegulv afhænger af den overfladebehandling der er blevet benyttet. Fionia Parket 

fremsender gerne plejevejledning for vore produkter. Er der benyttet andre produkter, bedes de respektive leverandører kontaktes vedr. 

den fremtidige vedligeholdelse. 

Monteringsvejledningen er baseret på mangeårige erfaringer og tilgodeser de mest 

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

juridisk ansvar i forbindelse med denne vejledende information.
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