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Stavparket er massive parketstave med fer og not. Stavparket kan leveres i 16 mm eller 22 mm 

tykkelse. 

NB. Reklamation over evt. fejl ved trægulvet skal forelægges forhandleren inden monterin-

gen og senest 8 dage efter modtagelsen

VRÅ Børne og kulturhus



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° C. samt en luftfugtighed på 40-60 % RF. Bygningen skal være lukket, 

og varmeanlægget skal være installeret og i brug. Trægulvet og hjælpematerialer skal akklimatiseres i de rum, hvor de skal anvendes i 

mindst 1 uge før anvendelse. Fionia stavparket er nedtørret til brugsforholdene, dvs. et fugtindhold på 8-9 % +/-2 %, og må ikke pakkes ud 

før montering. Inden lægningen af Fionia stavparket skal alt arbejde, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. murer- og malerarbejde, være 

færdigt. I nybyggeri bør trægulve være det sidste indvendige arbejde, der udføres. Efter monteringen skal rumklimaet bevares som under 

monteringen. Trægulvet må ikke anvendes i baderum, toilet, vaskerum mv. Træ er et levende materiale med naturligt varierende farve og 

struktur alt efter træsort, og hver stav er unik. Forhandleren giver gerne gode råd. 

Undergulv 

Undergulvet skal være rent, tørt, fast og klæbbart. For afprøvning af undergulvets fasthed kan der foretages rid setest og træktest. 

Velegnede undergulve er f.eks. beton, letbeton, spånplade, krydsfiner, gulvgips, anhydrit mv. 

Kontroller om undergulvet er plant 

Anvend en 2m retholt og kontroller grundigt hele arealet. Hvis der findes ujævnheder på mere end +/- 2 mm pr. 2m, skal undergulvet 

primes og spartles. 

Fugtighedsisolering 

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

Undergulvet skal fugtspærres såfremt

• Der er risiko for opstigende fugt, dvs. der er INGEN eller utilstrækkelig plastmembran indbygget i undergulvet. I så fald anvendes 

epoxy primer.

• Restfugten i beton er mellem 85 og 95 % RF. I så fald anvendes epoxy primer.

• Restfugten i beton er mellem 65 og 85 % RF. I så fald anvendes enten epoxy primer, eller parketten fuldlimes med MS Flexlim med 

1 l/m²

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. 
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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. 10 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.

Undergulv af eksisterende trægulv 

Undergulvet efterskrues så knirkelyde undgås. Afslibning kan foretages for at opnå den rette planhed og fjerne ”vaskebræt” udseende - 

alternativt kan undergulvet spartles, eller der kan monteres et pladegulv (min. 6 mm ma sonitplader). Såfremt den nye stavparket monteres 

direkte ovenpå det eksisterende trægulv, skal læggeretningen være modsat det eksisterende trægulv. 

Pladegulv 

Der kan anvendes forskellige typer flydende pladegulve, der dog ikke alle har samme stabilitet og trækstyrke. Pladegulvet skal være 

minimum samme tykkelse som trægulvet.

1. prioritet - 2 lag krydsfiner lagt i hver sin retning med afstand og forskudte samlinger. De 2 lag limes med vandfast PY A-lim og skrues 

sammen.
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2. prioritet - 2 lag vandfaste spånplader lagt i hver sin retning med afstand og forskudte samlinger. OSB-plader foretrækkes. De 2 lag 

limes med vandfast PY A-lim og skrues sammen.

3. prioritet - l lag vandfaste gulvspånplader limet i fer/not med vandfast PYA-lim OSB-plader foretrækkes.

Strøafstande 

Såfremt pladegulvet skal monteres på en strøkonstuktion gælder følgende: 

Ved min. samlet 22 mm tykkelse for spånplader eller min. samlet 18 mm tykkelse for krydsfiner (skruet til strøerne) gælder nedenstående 

strøafstande (fra midte til midte):

• 600 mm for bolig o.lign. 

• 520 mm for mindre butikker 

• 480 mm for samlingslokaler o.lign.

Strødimension - se lastnormen DS 410: 1998 og træ normen DS 413: 1998. 

Fuldlimning af parketten kan ske med forskellige limtyper. 

Fuldklæbning sker med anvendelse af MS Flexlim. 

Der kan anvendes 2 typer spartel/lim klinge 

- Restfugt i betonundergulvet op til 85 %:

I så fald anvendes specialspartel, der påfører lim (forbrug 1 l/m2) til undergulvet på en heldækkende måde, således at limen kan fungere 

som fugtbremse. 

- Restfugt i betonundergulvet op til 65 %:

I så fald påføres lim til undergulvet ved anvendelse af limklinge, der afsætter min. 0,5 l/m2 = 850 g/m2 (NB. 1 I= 1,7 kg). 

Afskær dørkarme, så stavene kan gå ind under disse. 

Der kan med fordel fastgøres en anslagsliste på undergulvet, der er udlagt vinkelret på væggene, således at stavene ikke forskubber sig i 

den våde lim under monteringen. Der kan også monteres nogle få rækker dagen før, så limen er hærdet, og disse få rækker vil så fungere 

på samme måde som en anslagsliste. 

Bland stave fra flere pakker, så gulvet får et harmonisk udseende. Stavene presses ned i den våde lim og skubbes let sammen, uden 

at der kommer lim op mellem stavene, da dette kan medføre uens revnedannelser, da stavenes mulighed for at bevæge sig individuelt 

hindres. Såfremt en enkelt stav ligger lavere eller højere end resten af gulvet, fjernes staven omgående og erstattes med en ny stav. Påfør 

evt. lim på stavenes underside. Der bør ikke påføres lim på større arealer, end at monteringen kan ske inden for ca. 15 minutter.

Ved montering i faldende forløb lægges stavne i uregelmæssigt forbandt, dvs. med forskudte samlinger. Der skal være en afstand mellem 

samlingerne på ca. 1 /3 af stavenes længde. 

Sørg hele tiden for, at tandingen er tilstrækkelig dyb, og at spartlen holdes lodret. For lidt lim bevirker, at stavene ikke fastgøres tilstrækkeligt, 

og der er risiko for at det færdige gulv vil have hullyd. Straks efter lægning, og inden limen begynder at hærde, udlægges sandsække på 

trykfordelende planker/plader (især langs kanterne), indtil limen er hærdet.

Gulvet må ikke betrædes under limens hærdning, dvs. belastning må først finde sted 24-48 timer efter lægningen. Fjern afstandskilerne, 

når limen er hærdet. 
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Spacers 

Der kan anvendes spacers (afstandsstykker), når man vil være sikker på, at der er den rette afstand mellem alle stavene.Ved anvendelse 

af spacers kan der lægges meget store gulvflader, uden at der kræves opdeling af gulv fladen med ekspansionssprækker. 

Spacertykkelse afhænger af træsort, rumklima på monteringstidspunktet og de variationer i rumklimaet, der for ventes i fremtiden. 

Anvendelse af spacers er den moderne form for 10-brætsmål. Standard spacerstykkelse: 0,4 mm = 704 mm 10-brætsmål v/70 mm 

bredde stave. Gulvvarme og luftskifte (genveks) har indflydelse med spacer tykkelse. Fionia Parket står gerne til rådighed med rådgivning 

af spacertykkelse. 

Når stavene kun skal presses løst sammen, eller der anvendes spacers, skyldes det, at der mellem stavene skal være en meget lille 

afstand, så stavene har plads til at udvide sig i perioder med høj luftfugtighed, så man undgår skade på gulvet og tryksvind. 

Afslibning (ubehandlede stave) 

Ved anvendelse af MS Flexlim kan parkettet afslibes og overfladebehandles efter 48 timer. Efter montering fore tages en total afslibning 

indtil passende overflade opnås. Såfremt der enkelte steder er små revner over enderne på stavene, kan disse med fordel lukkes med 

trækit. For at opnå den bedste finish foretages den sidste afslibning med roterende slibenet med anvendelse af korn 120-150. 

Overfladebehandling 

Gulvene støvsuges grundigt, og overfladebehandling foretages efter anvisningen fra leverandøren af de produk ter, der anvendes. Færdig 

oliebehandlede parketstave poleres med IRSA Plejeolie. Dilatationsfugerne dækkes af fodpaneler, specialprofiler eller fugemasse. 
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Afdækning 

For beskyttelse af gulvet kan der, efter overfladebehandling, foretages afdækning med kraftig 500 gram gulvpap, eventuelt også med 

masonitplader afhængig af belastningen. Afdækning må ikke klæbes til gulvet med tape.

VEDLIGEHOLDELSE 
UV-stråling ændrer trætets farve over tid. Mørke træsorter bliver mørkere, mens lyse træsorter ændrer sig knap så meget. Farvevariationer, 

f.eks. under afpassede tæpper udjævnes med tiden, når de udsættes for dagslys. Farveændringerne er størst det første år efter 

monteringen. 

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 rum klimaet, vil der ske en stor 

udvidelse/krympning af trægulvet. Ved tørt indeklima kan stavnene desuden blive konkave (skålformede).

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 informa


