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TEKNISK SPECIFIKATION. KÄHRS LINNEA

Användningsområden och speciella kännetecken
Kährs Linnea är framförallt avsett för att användas i bostäder. Detta 
golv förenar ett snyggt utseende, enkel läggning och låg bygghöjd.

• Äkta träyta. 
• Formstabil p g a klimatstyrda produktionsprocesser och balansen 

mellan över- och underskikt.
• Ett av de hårdaste golven i Kährs sortiment tack vare mellanskikt 

av HDF-board. 
• Bygger endast 7 mm på höjden.
• Enkelt att lägga tack vare precisionen i tillverkningen och Kährs 

Woodloc®-fog.
• Finns för varje smak i mer än 30 mönster och träslag.
• Naturligt och individuellt utseende.
• Färdigbehandlat med UV-härdad lack. Trend-produkterna 

är mikrofasade på alla kanter, dock ej träslaget Hard Maple.
• Slitstarkt och enkelt att sköta. 
• Det går att renovera ytbehandlingarna.

Konstruktion
• 1- och 2-stavsbräder bestående av tre skikt. Alla sidans bräder 

är försedda med Kährs Woodloc°-fog.
• Ytskikt av ädelträfaner.
• Mellanskikt av träfi berskiva (HDF).
• Baksida av träfaner.

Ytskiktstjocklek
• 0,6 mm.

Ytbehandling
• Färdiglackerat (för torra utrymmen med normalt slitage) med UV-

härdad polyuretan/akrylatbaserad lack (ca 30° Gardner, matt lack 
ca 10° Gardner). Lacken är fri från lösningsmedel och formalde-
hyd. Den är slitstark och bevarar träets naturliga karaktär.

• Färdigoljat (för torra utrymmen med normalt slitage) med naturolja 
(10° Gardner). Oljan består huvudsakligen av solros- och rapsolja.

Krav på undergolvet
Undergolvet måste vara torrt, rent, plant och fast. Föreskrifterna 
i HusAMA98, Tabell 43.DC/-1 samt MDB.3 gäller. Notera i övrigt 
våra krav på undergolvet. Mer information fi  nns i vår broschyr 
om Undergolv och golvvärme som kan laddas ner från vår 
professionella hemsida på www.kahrs.com.

Läggning
Kährs Linnea läggs fl ytande. Bräderna ligger alltså löst på undergolvet 
och länkas samman med Kährs Woodloc®-fog. Beräkna ett spill på ca 
2 % vid läggning på längden av rummet och ca 8–10 % vid diagonal-
läggning. Om golvet är bredare än 12 m måste detta delas med en 
rörelsefog. Under bräderna ska ett stegljudsdämpande underlag 
läggas. Använd t ex Kährs Tuplex eller grålumppapp som mellanlägg.

Golvvärme och värmeledningsförmåga
Kährs Linnea passar utmärkt för läggning på golvvärme. Värmeled-
ningsförmåga: ca 0,22 W/(m*K). Grålumppapp rekommenderas 
som mellanlägg vid golvvärme.

Underhåll
Dammsug eller fukttorka golvet vid behov med en mycket väl urvriden 
trasa. För mycket vatten skadar golvet. För detaljerade skötselanvis-
ningar, ladda ned vår broschyr om underhåll från vår professionella 
hemsida på www.kahrs.com.

Fuktkvot
Fuktkvot vid leverans: 7 ± 2 %.

Vikt
7 kg/m2.

Förpackning
• Skyddande kant av wellpapp (100 % returpapper). 
• Klimatskydd av PE-folie (Återvinnes).

Förpackningsinnehåll
Bredd Längd Antal m2

193 mm 1225 mm 10 2,84
118 mm 1225 mm 12 1,74

Info 
Kährs Linnea 7 mm har ett ytskikt av faner i äkta trä och är lackerad 
med samma slitstarka lack som våra övriga trägolv. 
Vid lättare horisontell belastning på Linnea är det respektive träslags 
naturliga hårdhet som avgör om det blir intrycksmärken. Vid tyngre 
belastning avspeglar sig stommens hårdhet, enligt Brinell, vilket ger 
ett relativt högt värde.


