Læggevejledning til stavparket med not-/ferforbindelse
Det er vigtigt, at hele vejledningen læses omhyggeligt igennem, før lægningen påbegyndes!
Følg altid læggevejledningen, som er vedlagt pakkerne. De vedlagte vejledninger skal følges!

Lægning i sildebensmønster
(kun muligt med dertil beregnede artikler)


Venstre element. Højre element. Til
lægning i sildebensmønster skal der
bruges venstre og højre elementer.
Venstre element: Fer opad i enderne
og ved venstre langside. Højre
element: Fer opad i enderne og ved
højre langside.



lægningen og læg dem klar.



Læg nogle dobbeltrækker og sæt
dem sammen uden lim. Snoren (midt
på billedet) går gennem midten af
rummet.



Påfør lim langs den snor, der er
blevet lagt i midten. Læg de tidligere
placerede og sammensatte elementer
i limen. Påfør kun så meget lim, som
der kan lægges stave på 15 min.
(Påføringsmængde 800 –- 1000 mg/
m²).

Venstre og højre stave er pakket
sammen. Sortér elementerne før



Sildebensmønsterets spidser ligger
langs snoren.



Lim den første dobbelte række
sildebensmønster langs snoren og
læg det på begge sider helt hen til
væggen.





Ved væggen tilpasses restelementer
Fortsæt lægningen rækkevis fra
midten til venstre og højre helt hen til med 45° savskær (beregn ca. 10 mm
afstand til væggen hele vejen rundt).
væggen.
Ved dørtrin kan der lægges uden
ekspansionsafstand.

Lægning i forbandt


Værktøj til gulvlægning: Specialslagklods, afstandskile, professionelt
montagejern, elastisk lim, tandspartel
D, blyant, meterstok



Omrør limen før brugen. Smør den på
med tandspartlen, der skal påføres
en mængde på ca. 800 -– 1000 g/m².
Læg elementerne inden for 15 min.
Begynd med fersiden mod væggen
ved Not Fer plus.



Elementerne tages direkte ud af
pakken og føjes sammen i not og fer.



Fiksér en afstand til væggen på
ca. 10 mm med kiler. Læg om
nødvendigt noget tungt oven på
parketelementerne i kantområdet
eller i tilfælde af ujævnheder.

Generelle oplysninger

Det er vigtigt, at hele vejledningen læses omhyggeligt igennem, før lægningen påbegyndes!

Forholdsregler før lægning:

Pleje:

Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. I vintermånederne
skal man sørge for, at elementerne i den uåbnede originalemballage
tilpasses lægningstemperaturen på ca. 18 °C.

En udførlig plejevejledning kan rekvireres hos Deres forhandler.

Vigtigt: Kontroller før lægningen og ved dagslys, om elementerne har
synlige fejl eller skader, og kontroller farve og struktur. For at opnå en
jævn fordeling af sorteringen på gulvet anbefaler vi at bruge flere pakker
samtidig under lægningen. Efter lægning af elementerne kan sådanne
reklamationskrav ikke gøres gældende. Elastiske gulvbelægninger og
gulvtæpper skal fjernes komplet.

Parket med lak:
Tørrengøring: Normalt er tør rengøring af parketgulvet med moppe,
hårkost eller støvsuger tilstrækkeligt.
Fugtig rengøring/pleje: Vi anbefaler, at der alt efter tilsmudsningsgrad
regelmæssigt foretages fugtig rengøring med clean & green natural
opblandet med vand.

Parkett med naturaLin plus:

Læggeretning:

Første behandling:

Læggeretningen er normalt samme retning som hovedlysets indfald
i rummet, f.eks. fra terrassevinduer. Elementerne bør lægges i
længderetningen af det indfaldende lys. Med valg af læggeretningen
er det også muligt at fremhæve rummets proportioner. Små rum virker
større med lyse træsorter.

naturaLin Plus er en naturlig, lufttørret overflade. Til denne type
overfladebehandling med olie anbefaler vi en første behandling af
gulvarealet, som skal udføres, når gulvet er lagt.

Undergulv:
Velegnede undergulve:
- Cementgulv (CT), støbt cementgulv (CFT)

Nem førstegangspleje vha. aqua oil og gulvmoppe. Du kan gå på gulvet
efter 2 timer. Inden brug af clean & green aqua oil skal gulvet rengøres
grundigt (støvfrit). Til rengøring anbefaler vi clean & green active.

Første behandling med naturaLin Oil:

- Anhydrit–, slebet antihydritgulv
- V100 (E1) Lægge- eller OSB–plader
- Tør gulvopbygning af gips– eller cementfiber
- Støbeasfaltgulv (AS) spartlet
- mineralske undergulve
Kontrol og forberedelse af undergulvet:
Underlaget skal kontrolleres iht. VOB (tyske forskrifter for entreprise), del C,
DIN 18 365 ”Gulvbelægningsarbejder” og DIN 18 356 ”Parketarbejder”.
Undergulvet skal være tryk- og trækfast, absorberende, frit for revner, tørt,
plant og rent. Snavs på underlaget som olie, fedt, voks, maling, gips, støv
og andre substanser, der kan forhindre vedhæftningen, skal fjernes og
behandles med grunder.
Kritiske underlag som f.eks. støbeasfaltgulve og kraftigt sugende
cementgulve eller cementgulve med let sandede overflader, gamle
keramiske belægninger osv. skal forberedes for at få et godt undergulv. I
sådanne tilfælde skal undergulvet forberedes med en dertil egnet spartel-,
afretnings- eller nivelleringsmasse efter producentens anvisninger.
På støbeasfaltgulve skal det overskydende, delvist løse kvartssand
derudover altid fjernes med en tallerkenslibemaskine og opsuges med en
industristøvsuger.
Limning på mangelfulde undergulve, gamle PVC-belægninger eller
fastklæbede nålefiltbelægninger er ikke mulig. I tvivlstilfælde kan du
spørge vores afdeling Anvendelsesteknik til råds (info@hamberger.de).

naturaLin Oil trænger dybt ind i træet og giver gulvet dets naturlige
karakter. Overfladen er åbenporet og modstandsdygtig over for
belastninger i hverdagen. Du skal bruge en enkeltskiveplejemaskine til
påføring af naturaLin Oil. Overhold altid brugsanvisningerne. Tørretiden
er på ca. 12 timer. Vi anbefaler under alle omstændigheder at behandle
gulvet skånsomt de første dage efter lægningen og at undlade at bruge
sæbe på det de første to uger efter førstegangsbehandlingen.

I de første 8 dage efter lægningen:
Skub ikke tunge genstande hen over gulvet, dæk ikke overfladen til. For at
den naturlige skønhed på parket med oliebehandlet overflade skal holde
sig så længe som muligt, anbefaler vi på det kraftigste, at du behandler
dit gulv med forsigtighed i de første 8 dage efter lægningen: Skub så
vidt muligt ikke tunge møbler hen over gulvet og lad være med at bruge
tæpper. Snavs kan fjernes med en støvsuger eller kost. Efter behov kan du
foretage en fugtig rengøring med parketrengøringsmiddel clean & green
natural fra Hamberger. Hvis stærk belastning af gulvet ikke kan undgås,
anbefaler vi, at gulvet forbigående dækkes med pap eller bølgepap.
Afdækningen bør imidlertid ikke ligge på gulvet længere end absolut
nødvendigt.

Lægning i badeværelset:
Ved lægning i badeværelset rekvireres den specifikke læggevejledning
hos din autoriserede forhandler.

Almindelig rengøring:

Fugtighedskontrol:
Undergulvet skal kontrolleres fagligt
måleinstrumenter (CM-måleapparat).

Førstegangspleje med clean & green aqua oil:

korrekt

med

velegnede

Fugttolerance uden gulvvarme: Cementgulv, støbt cementgulv ≤ 2,0 CM(vægt) %; Calciumsulfatgulv, støbt calciumsulfatgulv ≤ 0,5 CM-(vægt) %
I rum uden kælder skal der sørges for fugtspærre (i overensstemmelse
med DIN-normer resp. den nyeste teknik).
Vær opmærksom på de forberedende forholdsregler, der skal træffes ved
”Lægning på gulvvarme”, se denne læggevejledning eller vejledningen
på vores hjemmeside. Inden gulvet lægges, skal der foreligge en
underskreven ”Protokol for foropvarmning af undergulv inden
gulvlægning”.–Protokollen afgives af ordregiver.

Lægning på gulvvarme:
Ved lægning på gulvvarme skal undergulvet være lavet iht. DIN 18353.
Ved lægningen skal du være opmærksom på, at gulvvarmen er udført
iht. DIN EN 1264 del 1-4, og at gulvet iht. koordinering af håndværkere og
installatører er blevet opvarmet, så det er klart til lægning. En detaljeret
vejledning kan rekvireres hos forhandleren.

Tørrengøring:
Normalt er tør rengøring af parketgulvet med moppe, hårkost eller
støvsuger tilstrækkeligt. Du kan naturligvis rengøre det fugtigt når som
helst eller efter behov.

Fugtig rengøring:
Vi anbefaler, at du alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes,
regelmæssigt foretager en fugtig rengøring med parketrengøringsmidlet
clean & green natural.

Regelmæssig pleje:
Dine oliebehandlede gulve kan du afhængig af slid og efter behov pleje
med Parketpleje clean & green aqua oil. Den regelmæssige pleje med
clean & green aqua oil giver en opfriskning af overfladebeskyttelseslaget
og garanterer en lang levetid for oliebehandlet parket.

Intensiv pleje:

Hvordan du beskytter parketgulvet yderligere:

Hvis dit parketgulv har tydelige spor af slid, anbefales en grundrengøring
med clean & green active og efterfølgende pleje med clean & green aqua
oil.

For at opretholde gulvets kvalitet anbefaler vi at sætte møbelglidere i
teflon (PTFE) under stol- og bordben og lægge en måtte ved indgangen.
Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med
DIN 12529, der må kun anvendes hjul med belægning type W (blød). Som
underlag til stole og kontorstole anbefaler vi måtter i polykarbonat.

Rumklimatiske forhold:
For at undgå skader på parketgulvet, men også for dit eget personlige
velbefindende er et indeklima på ca. 50 -– 60 % relativ luftfugtighed
ved en rumtemperatur på ca. 20 °C ideelt. For at holde luftfugtigheden
konstant – især i fyringsperioden – anbefaler vi anvendelse af en luftfugter.
Derved undgås ekstrem udtørring af gulvet. Luftfugtere skal tages i brug i
begyndelsen af fyringsperioden. Hvis luftfugtigheden kommer ned under
de normale værdier, må der påregnes lette fugedannelser. Disse fuger
lukker sig normalt igen efter fyringsperioden.

Bemærk: Stående vand på overfladen skal undgås. Ved rengøring må
gulvet kun gøres let fugtigt med en fast opvredet klud. Damprensere er
ikke egnede til rengøring af parket.
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Vi tager forbehold for ændringer, der knytter sig til teknik og

