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2 mm PE-foam 2 mm PE-foam + moisture barrier

31 2 4

4
≥8mm

Products > 1250 mm ≥ 500mm

Products ≤ 1250 mm ≥ 300mm

DK  Svømmende lægning

SE  Flytande installation

NO  Flytende legging

FI  Uiva asennus

DK  Vigtigt
 Eventuel skadede, defekte el-
ler afvigende brædder må ikke 
installeres. Forskellige træsorter 
har forskellige egenskaber, såsom 
hårdhed og naturlige farveforskel-
le. Trægulve skifter farve, når de 
udsættes for UV-lys. Farvemæt-
ningen tager forskellig tid af-
hængigt af typen af træ. Lyst træ, 
som eg, ask og ahorn få en mere 
gul tone, mens andre træsorter 
såsom kirsebær bliver mørkere. Kir-
sebær, valnød og varmebehandlet  
træ, ændrer sig mest og hurtigst. 
Bemærk at fedtede og blanke plet-
ter er mere synlige på gulve med 
en mat overfade, især i områder 
med et indgående lysindfald. En 
mat overfade tiltrækker også 
mere snavs end en blank og derfor 
kræver hyppigere vedligeholdelse. 
Undergulvet skal være rent, tørt, 
fast og plant. Den relative luftfug-
tighed bør være inden for 30-60 % 
før, under og efter installationen 
med en rumtemperatur på 18 °C. 
Gulvbelægningen bør akklimatise-
res i 24-48 timer ved stuetempera-
tur før lægning. På betongulv på 
jord, skal der altid anvendes en 
fugtspærre.
Visse produkter har en meget livlig 
sortering. Variationer i udseendet 
af disse brædder kan være store. 
For at få et gulv med det rette 
udseende, anbefaler vi at åbne og 
sortere fere pakker under lægning 
af gulvet.

SE  Viktigt
 Eventuell skadad, felaktig eller 
avvikande bräda ska inte läggas 
in i golvet. Olika träslag har olika 
egenskaper som t ex hårdhet och 
naturliga färgvariationer. Trägolv 
ändrar färg då det utsätts för UV-
ljus. Färgmättnaden tar olika tid 
beroende av träslag. Ljusa träslag, 
t ex ek, ask och lönn får en gulare 
ton medan andra träslag som  
t ex körsbär blir mörkare. Körsbär, 
valnöt samt värmebehandlade trä-
slag förändras mest och snabbast. 
Observera att feta/glansiga fäckar 
syns tydligare på golv med matt 
yta, särskilt i utrymmen med släp-
ljus. En matt yta drar också till sig 
mer smuts än en glansig och kräver 
därför mer frekvent underhåll.  
Undergolvet måste vara rent, torrt, 
fast och plant. Den relativa luftfuk-
tigheten ska ligga inom 30-60 % 
före, under och efter installation 
med en rumstemperatur på minst 
18°C. Golvet bör acklimatiseras 24-
48 timmar i rumstemperatur före 
läggning. På betonggolv på mark 
skall fuktspärr alltid användas. 
Vissa produkter kan ha en mycket 
livlig sortering. Variationer i ut-
seende mellan dessa plank är stor. 
För att få ett golv med vacker hel-
het, rekommenderar vi att öppna 
och sortera några paket innan 
installation.

NO  Viktig
Eventuelt skadet, feilaktig eller 
avvikende parkettbord legges til 
side og monteres ikke. Ulike treslag 
har ulike egenskaper med hensyn 
til hardhet og naturlige fargevaria-
sjoner. Parkett endrer farge når det 
usettes for UV-lys. Avhengig av tre-
slag, tar fargeutjevningen ulik tid. 
Lyse treslag, som eik, ask og lønn, 
får en gulere fargenyanse mens 
andre treslag som for eksempel 
kirsebær blir mørkere. Kirsebær, 
valnøtt samt varmebehandlede 
treslag forandres mest og raskest. 
Vær oppmerksom på at fett/skin-
nende fekker synes tydligere på 
gulv med matt overfate, spesielt i 
rom med slepelys. En matt overfate 
tiltrekker seg også mere skitt enn 
en blank overfate og krever derfor 
oftere rengjøring. Undergulvet må 
være rent, tørt, fast og plant. Den 
relative luftfuktigheten skal ligge 
på mellom 30-60 % før, under og 
etter installasjonen med en rom-
temperatur på minst 18 °C. Gulvet 
bør akklimatiseres 24-48 timer i 
romtemperatur før det legges. På 
betonggulv direkte på bakken skal 
fuktsperre alltid benyttes.
Visse produkter kan ha en meget 
livlig sortering. Variasjoner i ut-
seende på disse plankene er store. 
For å få et gulv med en vakker hel-
het, anbefaler vi å åpne og sortere 
noen pakker før legging av gulvet.

FI  Tärkeää 
Vaurioitunutta, viallista tai 
poikkeavaa lautaa ei saa asen-
taa lattiaan. Puulaadut erovat 
toisistaan esimerkiksi kovuuden 
ja luonnollisten värivaihtelujen 
osalta. Puulattian väri muuttuu UV-
valon vaikutuksesta. Lattian sävy 
muuttuu eri tahtiin puulaadusta 
riippuen. Vaaleat puulajit, kuten 
tammi, saarni ja vaahtera, saavat 
kellertävämmän sävyn, kun taas 
muut puulaadut, kuten kirsikka, 
tummenevat. Kirsikka, pähkinä ja 
lämpökäsitellyt puulaadut muuttu-
vat eniten ja nopeimmin. Huomaa, 
että rasvaiset/kiiltävät tahrat 
näkyvät helpommin mattapintai-
sella lattialla, etenkin jos tilassa 
on vino valaistus. Mattapinnalle 
kerääntyy myös enemmän likaa 
kuin kiiltävälle pinnalle, ja siksi se 
vaatii useammin hoitoa. Aluslattian 
on oltava puhdas, kuiva, kiinteä ja 
tasainen. Suhteellisen ilman- 
kosteuden on oltava 30-60 % en-
nen asennusta, asennuksen aikana 
ja sen jälkeen. Huonelämpötilan on 
oltava vähintään 18 °C.  Parketti 
on sopeutettava huonelämpötilaan 
24-48 tunnin ajan ennen asennus-
ta. Laita parketin alle kosteussuo-
ja aina, kun alusta on betoni tai 
kevytbetoni, ja lisäksi tarvitaan 
alusmateriaali.
Tiettyjen tuotteiden lajitelmaku-

vio voi olla hyvin eläväpintainen 

ja lautojen ulkonäkö vaihdella 

suuresti. Jotta lattiasta tulisi 

kaunis kokonaisuus, suosittelemme 

avaamaan muutaman paketin ja 

lajittelemaan laudat ennen asen-

nusta.


