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Produktdatablad

Lamellparkett ek rustik 1-stav matt lack

PRODUKTBESKRIVNING
RAW Ek 1-stav är ett kvalitetsgolv för
användning i bostadsmiljö inomhus.
Detta golv har en har en rustik sortering för att
lyfta fram känsan av det naturliga. En stilfull 1-
stavs planka för dem som uppskattar
exklusiviteten som endast ett 1-stavs golv av
högsta kvalité kan ge. Golvet är tillverkat på
råvaror av högsta kvalitet.

BRUKSANVISNING
Sprid ut de oöppnade paketen i det rum eller
utrymme där golvet ska
läggas, d.v.s. lägg dem inte i en bunt. Låt golvet
ligga 48 timmar i
oöppnade förpackningar för att det skall kunna
anpassa sig till den
temperatur och luftfuktighet som råder på
läggningsplatsen.

MONTAGE
Golvet lägges flytande med en rörelsefog på 1,5
mm / breddmeter mot
fasta installationer såsom väggar, trappor,
pelare, öppna spisar & rör.
Vid flytande läggning, den vanligaste
läggningsformen, använder du
antingen en lumppapp eller golvmellanlägg (2-3
mm) under golvet för att dämpa oönskade ljud.
Läggning av golv får ej ske från ett rum till ett
annat utan att det finns en rörelsefog, golvet
måste brytas av med t.ex. en tröskel eller
skarvlist. Vid läggning på betongunderlag eller
värmegolv skall alltid ÅB folie användas mellan
värmeslingorna och lamellparketten. Maximal
temp. 27º på golvets yta. För mer information, se
separat läggnings- /skötselanvisning eller
kontakta din återförsäljare. Vi tillämpar
rekommendationer från HusAMA samt GBR.

FÖRVARING
Förvaring sker i oöppnade paket på plant
underlag med jämnt fördelade
strön mellan paketen. Förvaras främst inomhus.
Vid förvaring utomhus
måste paketen skyddas från väder och vind samt
att golven skall ligga ett
extra dygn och acklimatisera sig inför läggning.

PRODUKTEGENSKAPER
Art nr: 900217568

Brädans längd (mm) 2200
Brädans bredd (mm) 168
Brädans tjocklek (mm) 13
Antal brädor per paket 6
Yta per paket (m2) 2,13
Lämpligt för golvvärme Ja
Sortering A-B-C
Fogsystem 5G Klickfog
Brinelltal c:a 3,6
Glansvärde 12
Garanti 20 år


