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Innan du börjar arbeta är det viktigt att du läser följande råd baserat på vår erfarenhet och kunskap inom 

trägolv, och kompletterat med gällande franska monteringsstandarder. 

(Ref. NF DTU 51.11 för skumparkettgolv och NF DTU 51.2 för limmade parkettgolv).   

Montörer kan hållas ansvariga om de inte följer dessa riktlinjer. Och om följande monteringsinstruktioner 

inte följs kan vårt företag FPPI inte hållas ansvarigt. 

Före montering   
Förvaring:   

Förvara golvförpackningarna på en torr plats, skyddad från fukt och vid en temperatur över 10°C. 

Förpackningarna ska lyftas av eller isoleras från golvet och staplas så att de inte deformeras på något sätt.  

Öppna inte förpackningarna förrän du är redo att börja montera.  Innan monteringen ska förpackningarna 

ha förvarats i minst 48 timmar i det rum där golvet ska läggas.  

Kvalitetskontroll: Denna produkt har genomgått en noggrann inspektion.  Men om du hittar en defekt eller 

defekta paket, kontakta din leverantör och framför allt, lägg inte det defekta golvet. 

 Skillnader eller variationer i träets färg är normala och uppstår naturligt eftersom trä är ett levande 

material.  Varning:  Därför kan de inte anses vara defekter eller brister.  Eventuella klagomål angående 

utseendefel som upptäcks först när golvet lagts kan inte godtas.  

 Idealisk förberedelse:  Golvet bör monteras först när puts-, tapetserings- och målningsarbetet är klart. 

Rummet ska vara helt torrt.  En temperatur på minst 15°C och en omgivande relativ luftfuktighet inom 

intervallet 45 % till 60 % krävs.  För att uppfylla eller bibehålla sådana luftfuktighetsnivåer rekommenderar 

vi att du använder en fuktregulator med övervakningssensor. 

Verktyg: Du behöver följande utrustning för att montera fiskbensparkett: penna, måttband, en rak 

kant/linjal, ett appliceringsverktyg på sista raden, en gummiklubba, tejp och handsåg eller elektrisk såg.  En 

borr (för att borr vid rör). 

Tips:  För att få ett rent snitt rekommenderar vi att du placerar slitskiktet av trä eller faner nedåt med en 

elektrisk såg och uppåt med en handsåg. 

Beläggningsytans egenskaper   

Undergolvsytan som parkettgolvet ska läggas på bör uppfylla vissa krav:   

-  Renlighet: Läggningsytan ska vara ren, fri från utstickande föremål, vikande spån eller andra former av 

grovhet. Allt damm måste avlägsnas från den. 

-  Planhet:  Planhet skall kontrolleras noggrant. 

Toppar & dalar(svackor): 

- Får ej överstiga 5 millimeter under en 2-meters linjal 

- Får ej överstiga 1 millimeter under en 20-centimeters linjal 
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Om planheten inte uppfyller kraven kan den korrigeras med t.ex. avjämningsmassa  

(följ de av tillverkaren rekommenderade appliceringsvillkoren). 

-  Torr:  Läggytan ska vara helt torr och får inte utsätta parkettgolvet för uppåtstigande fukt eller 

inträngande fukt i någon form. Utläggningsytan anses vara torr när luftfuktigheten inte är större än 3 % (för 

ett djup av ca 2 cm) och inte större än 0,5 % för avjämningsmassa.   

-  Stark:  Undergolvets läggningsyta ska ha lämplig sammanhållning (hårdhet). Ytan på undergolvet får inte 

vara smulig, sprucken eller knarigt.  På en renoverad yta av undergolvet ska alla rester av lim avlägsnas 

med ett metallföremål (spett, mynt, etc.) och får inte lämna ojämnhet, damm eller spån. Parkettgolvet kan 

läggas på olika typer av ytor:  

-  Betongbaserade  ytor (vanligaste  underlagsytan) 

- Undergolv av trä (spånskiva, OSB,  plywood, etc.) 

-  Plastgolvbeläggningar (PVC,  linoleum,  etc.) 

- Torra  golv  (gipsskivor) 

Montering A.   

Allmänna punkter: 

Öppna bara förpackningarna strax före montering och efter att parkettgolvet har hunnit vänja sig vid sin 

nya miljö. 

Blanda block från olika förpackningar under monteringen för att få ett mer enhetligt resultat.  

Varning! Ingen reklamation kan tas emot när parkettgolvet är monterat. Eftersom den relativa 

luftfuktigheten i ett rum kan variera,  t.ex. mellan sommar och vinter, är det viktigt att lämna en 

expansionsspalt hela vägen runt rummet och runt varje hinder (dörrkarmar, värmerör, trappor etc.) så att 

golvet kan flytta sig. Expansionsgapet motsvarar minst 0,15 % (1,5 millimeter för 1 meter) av måtten 

(längdbredd) som ska täckas av golvet, med ett minsta gap på 8 mm. Den ska hållas öppen med 

shims/mellanlägg som tas bort i slutet av monteringen.  Mellanliggande expansionsavbrott bör också 

tillhandahållas om en av rummets sidor är längre än 8 m lång, och expansionsluckor bör lämnas vid varje 

dörrtröskel. 

B. Specialfall Golvvärme: Våra konstruerade parkettgolvprodukter Design 13,5 mm och 10 mm på 

kärnor med hög densitetsfiber (HDF) eller Medium Density Fiber (MDF) är endast kompatibla med 

golvvärme med lågtemperaturvarmvatten, och med elektrisk golvvärme (RFH). Vi rekommenderar full 

limning eftersom det gör att värmen kan spridas bättre och spridas bättre. Vi frånsäger oss allt ansvar om 

annat lim används för att limma ner parkettgolvet. Dock är skumfot möjlig om vårt specialanpassade 

underlag används. Vissa specifika villkor krävs för montering av de olika typerna av golvvärme. Den 

maximala luftfuktigheten för en betongunderlag för att montera golvbeläggningen över golvvärme bör 

ligga inom maxintervallet från 2 % till 0,5 % för avjämningsmassa. 
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Det är nödvändigt att den naturliga processen med torkning av läggningsytan kompletteras genom att slå 

på golvvärmen (när den är ny) och låta den vara på i minst 3 veckor, oavsett årstid. Uppvärmningen ska 

stängas av 48 timmar innan limmet appliceras och den ska sättas på successivt igen, i steg om 5°C, minst en 

vecka efter att golvbeläggningen tagits i drift. Reglerna tillåter inte att temperaturen på parkettgolvets yta 

överstiger 28°C. Värmemotståndet bör inte överstiga 0,15 m².K/W för golvvärme med 

lågtemperaturvarmvatten och för elektrisk golvvärme (RFH). När du monterar över golvvärme (RFH), bör 

du vara försiktig så att du inte täcker parkettgolvet (med en tjock matta eller med en golvmadrass, etc.) 

och att lämna ett mellanrum på cirka 3 cm mellan någon möbel och  golvet  för  att  inte  förhindra  att  

värme  avges. Att ignorera detta råd kan ge upphov till allvarliga problem, som att träet spricker, 

mellanrum som öppnas mellan blocken och svarta märken. För att undvika dessa risker är det nödvändigt 

att vidarebefordra detta råd till framtida passagerare.  jfr. Tekniska datablad för montering av parkettgolv 

över  olvvärme. 

C.  Sekvenser för foating-lay-fitting genom «Clic» (klicka ihop) montering.  För att undvika uppstigande fukt  

måste du lägga en vattentät  «Polyane»  plastflam som är 150 mikron tjock på alla betongbaserade 

läggningsytor, vilket gör att kanter att vända upp mot väggarna (över ett avstånd på ca 5 cm). Om skivan av 

flm inte är tillräckligt stor för att täcka hela området kan du använda två eller flera delar som du sedan 

sätter ihop med en vattentät tejp.  De olika plastbitarna ska överlappa med ca 20 cm.   Rulla ut separations- 

eller akustiskt underlag kant i kant utan överlappning (det är möjligt att använda ett underlag med inbyggt 

bakskikt av  «Polyane»  plast  flm).  Separera de högra blocken från de vänstra blocken. Börja alltid lägga 

ditt parkettgolv från höger till vänster. (Diagram 1).  Börja montera ihop 3 referensblock enligt 

diagrammet. 
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Fortsätt att fota blocken från höger till vänster samtidigt som du följer 

passningsnumren tills du når den vänstra väggen, utan att skära 

(diagram 2). 

 

Lägg de högra blocken först (block 8 och 9) som visas i diagram 3; lägg fler block beroende på rummets 

bredd. 

När dessa block är sammansatta, ft de vänstra blocken (block 10, 11 och 12, etc.) som automatiskt låser din 

sammansättning som helhet. 
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För den 3:e raden, lägg de högra blocken (alltid från höger till vänster) tills du når slutet av din vägg (utan 

att skära) som visas i diagram 4.  

Rita en axel i mitten av rummet och vinkelrätt mot referensväggen och placera din monterade montering i 

rummet på ett sådant sätt att du får ett balanserat helhetsutseende. 

(Område «a» bör vara väsentligen identisk med område «b»). 

 

Skär i detta skede för hörnen För att förbereda hörnen: ft 7 block (4 vänster block och 3 höger block) och 

skär dem i 45° som visas i diagram 6 och 7. 
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När du har erhållit triangeln (bild 7) sätter du in den i den försedda enheten (bild 8). 

 

Upprepa operationen så många gånger som behövs och avsluta skärningen, på vardera sidan, dina rader 

redan lagda; detta gör att du kan ha en stabil referensbas. Glöm inte att lämna ett expansionsutrymme på 

från 8 mm till 10 mm, upprätthållet av shims/mellanlägg som tas bort i slutet av monteringen, hela vägen 

runt i rummet.  

Lämna mellanliggande expansionsavbrott om en av rummets sidor överstiger 8 meter längd. När det finns 

flera angränsande rum ska alltid ett avbrott lämnas vid varje tröskel så att varje område av parkettgolv är 

separat. 
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Om det finns rör, skär runt dem.  

D. Sekvenser för hellimmad montering 

Denna typ av montering kräver att parkettgolvsblocken limmas direkt på läggningsytan (träunderlag, 

avjämningsmassa, etc.). 

 

Sök råd från din återförsäljare för att se till att du använder det av våra lim som passar både för 

läggningsytan och för parkettgolvet. För montering av parkettgolv, följ ovan beskrivna 

monteringssekvenser, förutom paragrafen om läggning av underlaget. Gör en torrkörning när du börjar 

fota, innan du börjar limma parkettgolvet. 

Limmet appliceras direkt på läggningsytan med hjälp av en tandspackel, i breda oavbrutna cirkulära svep.  

Vi rekommenderar att du arbetar på små ytor (högst 3 till 4 rader parkettgolv). Beroende på vilket lim som 

används kommer mängden du behöver vara ungefär i intervallet 1 kg till 1,2 kg per kvadratmeter. 

För optimal applicering, byt eller rengör din glättare regelbundet, var 50:e till 70:e kvadratmeter. 

Placera blocken direkt på det område som limmet har applicerats på, samtidigt som du utövar tryck för att 

få utmärkt vidhäftning mellan parkettgolvet och läggningsytan. Se till att limmet inte lämnas öppet längre 
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än den rekommenderade maximala tiden (dvs. stäng den under tiden som går mellan applicering av limmet 

och montering av blocken) för att säkerställa att limmet förblir effektivt. 

 

Ytbehandling & arbetsplatsskydd 

När mellanläggen har tagits bort kan du foga golvlisterna för att maskera expansionsgapet och  

dörrtröskellisterna som är lämpliga för parkettgolvet. Fäst dem aldrig direkt på parkettgolvet, så att det kan 

expandera eller dra ihop sig. 

Tänk på att skydda parkettgolvet med en specifik skyddspapp (av den typ som används vid målning) tills 

golvet accepteras och tas i drift. Under inga omständigheter får skyddspapp klistras ner med tejp. 

Rengöring & Underhåll   

A.  Allmänna punkter 

För att säkerställ att ditt parkettgolvs skönhet håller i sig bör du strikt följa våra rengörings- och 

underhållsprocedurer som anges nedan. 

Skönheten i ditt golv kommer att bero på att det genomgår en rengöring som är lämplig för den typ av 

användning, och applicering av rengöringsprodukter som rekommenderas av oss. 

Försiktighetsåtgärder  

För det första bör vissa försiktighetsåtgärder vidtas:  

- Skydda undersidan av möbler och stolsben med filtdynor.  

- Montera mattor eller dörrmattor vid ingången till rummet för att förhindra repor.  

-Skydda parkettgolvet om stolar på hjul används (använd lämpliga hjul och/eller en speciell 

parkettskyddsmatta). 

Rengöring av parkettgolv   

För att underhålla ett parkettgolv rekommenderar vi alltid: 

Rengöring av ytan torr, med en dammsugare eller en mjuk borste, dränk eller blöt aldrig i rikliga mängder 

vatten eller annan vätska, och använd endast väl genomträngda golvdukar, svampar eller parkettmoppar. 

Använd en kvast/mopp av mikrofiber eller en golvduk av mikrofiber. Lämna aldrig rengöringsvätskor eller 

produkter att stagnera på parkettgolvet (torka och torka av golvytan). Använd aldrig aggressiva, slipande, 

eller silikonbaserade rengöringsmedel eller skurprodukter. Ångtvätta aldrig! Använd endast kompatibla 

och rekommenderade rengörings- och underhållsprodukter.  

Följ de specifika rengöringsinstruktionerna B.  Rengöring av golv med oljad lack jfr. 
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Rengörings- och underhållsprocedurer för oljade golv C. Rengöring av lackerade golv jfr.   

Rengörings- och underhållsrutiner för lackerade golv Allmän information om parkettgolv Trä är ett levande 

material som är känsligt till sin natur eftersom det känns och reagerar på variationer som beror på 

exponering för dagsljus, månsken, luftfuktighet, temperatur och daglig användning.   

Det är därför det är viktigt att vara medveten om följande punkter:  Färgen på parkettgolv beror inte bara 

på träfiber och ådring, utan också på vissa ämnen som finns i själva träet, och som kallas "extraktiva". 

 

Med tanke på att färgen på dessa ämnen ändras på grund av exponering för luft och för dagsljus och 

månsken, är det oundvikligt att parkettgolv genomgår kromatiska förändringar över tiden, helt naturligt.   

Trots effekterna av stabilisering kan långvarig exponering för ett för torrt klimat (< 40 % relativ 

luftfuktighet) ge upphov till luckor mellan blocken eller brädorna och att blocken eller brädorna kryper 

ihop sig i kanterna, dessa fenomen minskar och försvinner när de normala klimatförhållandena 

återupprättas. I ett sådant fall kan en luftfuktare (med vatten) installeras på en radiator, vilket är en billig 

lösning, eller en elektrisk luftfuktare kan användas för att återupprätta relativ luftfuktighet nära 50 %. 

Omvänt kan extrema fuktförhållanden (>60%) ge upphov till mycket höga inre spänningar i golvet, i de 

mest kritiska situationerna kan vissa block eller skivor ha mikrosprickor i slitlagret (på grund av att 

tillväxtringar går isär orsakade av att den kompressionsmässiga flytgränsen överskrids). Det är därför det är 

absolut nödvändigt att se till att normala omgivningsförhållanden råder både under inredningen och 

därefter, även om rummen inte bor i.  Om de är lediga kan det bli nödvändigt att installera (även tillfälligt) 

elektriska luftavfuktare för att återupprätta den önskade relativa luftfuktigheten på 50% i dem. Rummen 

bör vara väl ventilerade under alla årstider för att undvika alltför stora variationer i fuktighet.  

Alla träslag som används vid tillverkning av parkettgolv har en hårdhet som är lämplig för att garantera den 

prestanda som krävs för sådan användning. Däremot kan det slitage som orsakas av stötar, av att föremål 

tappas eller av höga belastningar och belastningar på ställen (höga klackar, stegar etc.) ge upphov till 

deformationer i parkettgolvets yta. 

Parkettgolv har inte samma egenskaper som syntetiska material; två parkettgolv av samma trä får därför 

aldrig samma utseende. 

Således kan ett prov som består av några block eller av några brädor ge en uppfattning om hur det färdiga 

golvet ser ut, men det kan aldrig visa alla detaljer och slutproduktens utseende. De fenomen som beskrivs 

ovan är integrerade delar av parkettgolvets natur och bör inte betraktas som defekter eller skavanker. 


