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Gulv fra Nordic Roots er spesielt utviklet til

Gulve fra Nordic Roots er udviklet specielt

skandinavisk boliginnredning, og er kjent for

til skandinavisk boligindretning og er kende-

høy kvalitet. De lyse tresortene og de matte

tegnet ved høj kvalitet. De lyse træsorter

overflatene, er det som gir innredningen det

og matte overflader giver indretningen

nordiske look’et, som boligstylister og inn-

det nordiske look, som værdsættes af

redningsarkitekter over hele verden, setter

boligstylister og indretningsarkitekter

så stor pris på.

verden over.

Nordic Roots lever opp til
kvalitetskrav som...

Nordic Roots lever op til
kvalitetskrav som...

• Høy slit- og trykkstyrke
• Klimastabilitet i nordisk klima
• Reng jøringsvennlig
• Sterkt og presist klikk system
• Samlinger som er vokset fra fabrikken
• God varmeledningsevne ved gulvvarme

• Høj slid- og trykstyrke
• Klimastabilt i nordisk klima
• Rengøringsvenligt
• Stærkt og præcist click system
• Voksede samlinger
• God varmeledningsevne ved gulvvarme
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Parketgulv

Parkettgulv

Parketgulv er ideelt til alle tørre beboelsesområder som fx stue, soveværelse
samt erhvervsmæssige områder med med middelstore til normale krav som
fx hotelværelser. Ikke egnet som gulv i vådrum (bad, sauna osv.). Af hygiejniske årsager er gulvbelægningerne ikke egnet til behandlingsrum (fx lægepraksis el.lign.). Supplerende produktinformationer fremgår af hovedetiketten.

Gulv er ideelt for alle tørre oppholdsrom som stue, soverom og kommersielle
områder med middels til normal slitasje som hotellrom.
Det er ikke egnet til montering i våtrom (bad, badstu osv.) På grunn av hygieniske årsaker gulvbelegget er ikke hensiktsmessig for behandlingsrom (f.eks
leger kontor). For mer informasjon, se etiketten.

Du skal bruge følgende værktøj og hjælpemidler til
at lægge et parketgulv: Hammer, fuchsvans, stikeller el-sav, eventuelt boremaskine, tommestok,
blyant, kiler, trækstang, vinkel eller smigvinkel,
eventuelt PE-folie (0,2 mm).

Hvis produkterne ikke er forsynet med en silencelaminering fra fabrikken, skal der anvendes
systembundne isoleringsunderlag til isolering.
Andre isoleringsunderlag skal have en tilsvarende
trykstabilitet (trykstyrke ≥ 15 kPa), og en tykkelse
på 1-3 mm.

Forberedelse
Før pakken åbnes, skal den akklimatiseres.
Opbevar den derfor uåbnet i ca. 48 timer (om
vinteren 3-4 dage) midt i lokalet, hvor gulvet skal
lægges. Pakken må ikke placeres foran fugtige
eller nytapetserede vægge. Før gulvet lægges,
skal yderdøre og vinduer være sat i, og alt maleog lakarbejde være afsluttet. Rumtemperaturen
skal være ca. 20°C (min. 15°C), den relative
luftfugtighed ca. 50-60%.
Før gulvet lægges skal samtlige brætter
kontrolleres ved dagslys for synlige fejl i farve
og struktur. Der kan ikke reklameres senere over
allerede lagte varer.

Hvis den flade, der skal lægges er længere
eller bredere end 10 m, er en bevægelsesfuge
ubetinget nødvendig. Denne fuge dækkes af med
en overgangsprofil. Disse fuger er også vigtige
mellem to rum, der ligger ved siden af hinanden,
i døråbninger, åbne gennemgange og vinklede
rum.
Der skal ubetinget anvendes en tilpasningsog afslutningsprofil til rene overgange ved
tilstødende, lavere flader eller gulvbelægninger
eller afslutninger ved højere, tilstødende tærskler,
kakler, fliser eller lignende. Trappetrin afsluttes
med en trappekantprofil.
Ved lægningen skal du sørge for at overholde
en afstand på mindst 10 mm til alle vægge.
Denne afstand skal der også tages hensyn til
ved alle søjler, varmerør, ståldørkarme o.lign.
Trædørkarme kan muligvis afkortes. Det gøres
ved at placere et løst bræt med dekorationssiden
nedad mod karmen, hvorpå karmen saves af
langs med brættet.

Vi anbefaler å legge plankene på langs med lyset.
I smale lange rom bør du justere retningen på
legging av proporsjonene i rommet. Parkettgulvet
krever et bomiljø på ca 50-60 prosent relativ
fuktighet ved romtemperatur på ca 20 ° C. Hvis du
har eller forventer en lavere fuktighet bør du bruke
en luftflukter (luft damper) for å unngå uttørking av
parketten.

Underlaget må være i samsvar med krav som
spesifisert i den tyske VOB/C DIN 18 365 «Arbeide
med Parkett». Du trenger altså et tørt, jevnt, stødig
og rent underlag. Restfuktighet i underlaget kan
ikke overskride 2 prosent (1.8 med gulvvarme).
Anhydritt avretting maksimal
0,5 prosent (med gulvvarme 0,3 prosent).
Ujevnheter over tre eller flere mm pr initial meter
og to millimeter eller pr. ekstra meter må jevnes ut
i samsvar med DIN 18 202, tabell 3,4 linje.
Som fuktsperre kan man bruke en 0.2mm PE
film på alt underlag med unntak av asfaltdekke.
Denne skal dekke hele gulvet. Skjøtene tapes og
må overlappes med minst 20cm.

I rom uten kjeller under er gjeldende krav at om
at eier må forsikre at bunnplaten er beskyttet mot
fuktighet fra jorden i henhold til DIN 18 195.
Gulv kan legges på eksisterende overflate, som
f.eks. gulvbelegg, linoleum, PVC eller flis så lenge
underlaget er fast og ikke har noen løse områder. I
tillegg til dette bør du også bruke parkettunderlag
og film som en skillelag. Underlag av tekstiler
som tepper og flecce må av både tekniske og
hygieniske hensyn være fjernet.
Sjekk alle planker i dagslys før legging og se etter
synlige feil i farger og struktur. Varer som allerede
er installert kan ikke reklameres på i etterkant.

Generell Informasjon
Longitudinal side interlocking:

Gulvet legges flytende, uten bruk av lim.
Tilkoblingen sørger for en rask og enkel legging.
Planken klikkes på plass ved å legge den i neste
rad. Dette hjelper også under leggingen siden
plankene automatisk retter seg etter hverandre.
For å legge, hold planken med en lett vinkel
inntil den foregående planken og styr noten inn
i fjæren (Fig. A).

A

A

Hvis underlaget er lengre eller bredere enn 10m,
må du oppgi en ekspansjonsfuge. Det er også
viktig at gulvet deles når man legger mellom to
tilstøtende rom, døråpninger eller rom med flere
vinkler.
Dersom det er høydeforskjell på tilstøtende rom
eller ved overgang til f.eks. gulvbelegg eller
fliser, kan man bruke nivålist for å lage jevne
overganger. I Trapper og lignende kan du bruke
en vinkelprofil for en fin finish.
Når du installerer bør du bruke kiler til å sørge for
en avstand på minst 15mm til veggene. Denne
avstanden må du også ha i til piper, karmer,
varmerør og ståldører. Dørlister kan under visse
omstendigheter kortes ned. Dette gjør du ved
å legge en planke med overflaten ned og inntil
dørlisten. Så kan du legge sagen inntil å kappe
av.

Face side interlocking:
A

A

Lægning
Kontroller først om det er nødvendigt med et
underlag som beskrevet under punktet
”Forberedelse”.
Når elementerne skal saves af skal den side, som
du arbejder på, vendes med dekorationssiden
opad, når du bruger en bordsav, ved stik- eller
el-save skal dekorationssiden vende nedad.
Trin 1 Begynd med at lægge det første hele bræt
i venstre hjørne i rummet med fersiden ind mod
væggen. På alle brætter, som du ønsker at lægge
i den første række, er det kun feren på langsiden,
der skal fjernes. Ved hjælp af kiler kan du let holde
en afstand til væggen på mindst 10 mm (Fig. 1).
Trin 2 Læg det næste hele bræt med forkanten ind
i bræt 1 (fig. 2). De efterfølgende brætter lægges på
samme måde over hele rummets bredde.
Trin 3 Det sidste bræt i hver række skæres til, så
der tages hensyn til afstanden på mindst 10 mm
til væggen (fig. 3). Resten af brættet kan med
en minimumslængde på 40 cm anvendes som
startstykke i den efterfølgende række.
Trin 4 Sørg for at brætterne i den første række
ligger lige. Det første bræt i anden række skæres
af til ca. 80 cm.
Dette bræt vinkles fladt med feren så langt
som muligt ind i notsiden på den foregående
brætrække, hvorefter brættet trykkes langsomt
nedad i en fremad-nedadgående-drejebevægelse
(fig. 4). Det skal få brættet til at klikke ind i den
allerede lagte række (fig. 5).
Trin 5 Det næste hele bræt drejes forinden i første
omgang fladt ind og skydes med den lange
side tæt hen til den foregående række, før det
sænkes ned. Derefter trykkes brættet i en fremadnedadgående drejebevægelse langsomt nedad
(fig. 6). Dermed klikker brættet ind i den allerede
lagte række, og afslutningsfugen til det foregående
bræt lukkes.

Før du åpner pakkene må de akklimatiseres. La
den ligge uåpnet i ca. 48 timer (3-4 dager om
vinteren) i midten av rommet der du skal legge
golv. Ikke oppbevar pakkene foran fuktig eller
ferskt tapetserte vegger. Før legging av gulvet
må ytterdører, vinduer og all maling og dekorering
være ferdig. Romtemperatur bør være omtrent
20°C (minst 15°C), relativ fuktighet 50-60 prosent.
Vær oppmerksom på at tre er et naturprodukt.
Variasjoner i treverket er e t tegn på naturlighet
og kvalitet. Bland planker fra flere pakker før du
begynner leggingen så du oppnår mønsteret du
ønsker deg.

Underlaget
støbeasfalt-cementgulve) skal der lægges et 0,2
mm tyk PE-folie som dampspærre som et trug.
Sømkantområder skal lappe mindst 20 cm over
hinanden og fastklæbes ved samlingerne ved
lægningen. Ved rum, hvor der ikke er kælder
under, skal der iht. de gældende betingelser for
byggeri over terræn spærres af for fugt fra jorden
iht. DIN 18195, for at undgå fugtskader. Du kan
lægge gulve på eksisterende gulvbelægninger
som fx PVC, linoleum- eller stengulve, når de
gamle belægninger er klæbet fast, og der ikke er
løse steder. På disse underlag bør der endvidere
lægges en folie som skillelag. Gulvbelægninger af
tekstiler som fx. tæpper, nålefilt osv. skal fjernes af
lægningstekniske og hygiejniske årsager.

Generelle instruktioner
Gulvet lægges svømmende og uden lim.
forbindelsen giver en hurtig og nem lægning.
Sammenføjningen af den korte side sker ved
lægning af den næste række. Desuden er
den en værdifuld hjælp ved lægningen, fordi
gulvbrædderne på denne måde retter sig ud mod
hinanden. Derved skal gulvbrættet løftes lidt, og
feren vinkles ind noten på det bræt, der allerede
er lagt (fig. A).

Dersom produktene ikke er utstyrt med en
Silence laminering fra produsenten, må du sette
i system-orientert laminering komponent for
laminering. Andre laminering komponenter må ha
en passende trykkstabilitet (CS-verdi ≥ 15 kPa) og
en tykkelse på 1-3 mm.

Forarbeid
Et rigeligt stor planlagt måtte i indgangsområdet
beskytter gulvet mod grov og hurtig tilsmudsning.
Vi anbefaler at brætterne læges i længderetningen
i forhold til lysindfaldet. Ved smalle eller lange
rum bør lægningsretningen tilpasses rummets
proportioner. For at få smalle rum til at virke
optisk større, lægges gulvet på tværs, brætter der
lægges på langs får korridorer til at virke smallere.
Parketgulv kræver et permanent rumklima
på ca. 50-60% relativ luftfugtighed ved en
rumtemperatur på ca. 20° C. Hvis der konstateres
eller forventes en væsentligt lavere luftfugtighed,
skal der installeres en luftfugter, for at undgå
ekstrem udtørring af parketgulv.

Gulvunderlaget
Gulvunderlaget skal være klar til lægning i
henhold til fagets almindeligt anerkendte regler
under overholdelse af VOB (Verdingungsordnung
im Bauwesen = Almindelige udbudsbetingelser
indenfor byggeri) Del C, DIN 18356
”parketarbejde”. Det skal også være tørt,
plant, fast og rent. Mineralske underslag må
ifølge CM-metoden have et restfugtindhold på
maksimalt 2% (ved gulvvarme 1,8%), anhydritcementgulve maksimalt 0,5% (ved gulvvarme
0,3%). Ujævnheder i underlaget på 3 mm eller
derover pr. første meter og 2 mm eller derover
på de følgende løbende meter skal udjævnes
i henhold til DIN 18202, tabel 3, linje 4. På
alle mineralske underlag (med undtagelse af

Følgende verktøy er nødvendig for å montere
parkettgulv:
Hammer, sag eller stikksag, tommestokk, blyant,
vinkel, slagkloss, kiler, fuktsperre (0.2mm),
brekkjern og eventuelt en drill.

Longitudinal side interlocking:
A

A

Face side interlocking:
A

A

Legging
Trin 6 Efter dette skema kun gulvet lægges række
efter række. Sørg for at afslutningsfugen altid
forskydes med min. 40 cm (fig. 7).
Trin 7 Ved tilpasning af den sidste række anvendes
en brætrest og at tegne den resterende brætbredde
af (sørg for min. 15 mm afstand til væggen).
Trin 8 Ved brættet, hvor bredden er tegnet af, skal
kunststofferen på den korte side skubbes frem af
frontnoten ved hjælp af en brætrest (fig. 8).
Trin 9 Ved tilskæring af brættet begynder du ved
forsiden af kunststofferen (fig. 9). Når brættet er
skåret til, skal kunststofferen skubbes tilbage i
noten på den korte side (fig. 10).
Trin 10 Når den sidste række lægges, skal du
begynde i højre hjørne i rummet (hold min. 15 mm
afstand til vægen), og vinkle brættet på lands ind i
den sidst lagte række. Det næste bræt drejes ind
på langs som tidligere og lægges ned fra forsiden
(fig. 11).
Trin 11 Skub kunststofferen, der vender ind
mod væggen (fig. 12) tilbage ind i forbindelsen
ved enden med fx et trækstang, spartel eller
skruetrækker (fig. 13).
Trin 12 Derefter fjernes trækilerne langsmed
væggene. Til afdækning af bevægelsesfugerne
hele vejen rundt anvendes fodlister med
farvemæssigt tilpassede dekorationsflader.
Undgå venligst at listerne kommer i kontakt med
alle silikoneprodukter.
Ved demontage skal hele brætrækken drejes
foroven ud af længdeprofilen (fig. 14). Derefter kan
brætterne vinkles ud forfra (fig. 15). Hvis du ønsker
at anvende de demonterede brætter igen, skal
kunststofferen på forsiden først trykkes godt ned i
hovednoten igen.
OBS! Illustrationerne til lægningen findes
nedenfor!

Vennligst sjekk at underlaget er klart som beskrevet
i avsnittet ‘Forarbeid’.
Vær oppmerksom når du sager i elementene
hvilken side du arbeider med: Med håndsag skal
overflaten ligge opp, men med stikksag eller
sirkelsag skal overflaten være ned.
Trinn 1 Begynn med å legge den første komplette
planke i venstre hjørne av rommet, med fjærene
inn mot veggen. På plankene i den første raden må
du sage av fjæren for at avstand til veggen skal bli
riktig. Bruk kiler for å holde en avstand på 15mm
til veggen (Fig 1).
Trinn 2 Legg den neste planken i enden av den
første (Fig. 2), og fortsett videre langs hele lengden
til du møter veggen.
Trinn 3 Den siste planken må kuttes slik at det
er tatt hensyn til minst 15mm avstand fra veggen
(Fig.3). Det gjenværende bordet starter du med på
neste rekke med en lengde på minst 40cm.
Trinn 4 Sjekk at den første rekken er helt rett. Kutt
den første planken i andre rad på ca. 80 cm.
Plasser planken med langsiden godt inn i den
første rekken med i en vinkel (Fig.4) før du senker
den sakte ned og den skal da låse seg fast i den
første rekken. (Fig. 5).
Trinn 5 Videre, fortsett med neste plankene på
samme måte. Hold langsiden inn til foregående
rekke, klikk de på plass ved å senke ned samtidig
som du trykker bak (Fig. 6) og inn i den foregående
planken.
Trinn 6 Legg hele rommet rad for rad på
denne måten. Husk at forskyvningen mellom
endeskjøtene må være minst 40cm.
Trinn 7 For å kappe til den siste rekken bruker
du en restplanke til å tegne bredden (med minst
15mm til veggen).

Trinn 8 Ta planken merket for bredden, press
plastikkenden av fjæren og ut av noten med hjelp
av en ledig plankebit (Fig.8).
Trinn 9 Start med å kutte planken på plastikk noten
(Fig.9). Når du har kuttet planken i riktig bredde,
trykk plastikkfjæren tilbake i sporet (Fig.10)
Trinn 10 Legg den siste raden fra høgresiden i
rommet (med min 15mm avstand til veggen). Neste
planke plasseres på samme måte og vendes ned
til slutt (Fig. 11).
Trinn 11 Trykk plastikk noten som peker mot
veggen tilbake inn i sporet (Fig.12), ved hjelp av
skrujern, brekkjern eller lignende (Fig. 13).
Trinn 12 Fjern kilene fra kantene. Til listverk på
ekspansjonsfugene kan du bruke gulvlister med
fargetilpassede dekorative overflater.
Vennligst pass på at ingen silikonprodukter
kommer i kontakt med golvet.
For å slette en rad planker, du trenger bare å
løfte hele raden og bøy den til siden, mot den siste
raden (Fig. 14). Du kan deretter skille plankene
ender ved å vippe dem (Fig. 15). Hvis du vil
bruke de fjernet gulvplankene, bør du trykke inn
plasttappene på endene.
Mrk: Du finner bilder av monteringen nedenfor.
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Generelle instruktioner vedrørende rengøring og pleje
Gulvet må ikke være fugtigt eller sågar vådt.
Undgå pytter eller langvarig fugt på gulvet. Ved
gulve med V-fuger skal du passe på, at er ikke
står fugt tilbage i fugerne. En damprenser er ikke
egnet til pleje af gulvet. Der må ikke anvendes
flydende skuremiddel eller skurepulver, da disse
midler kan angribe gulvets overflade.

Gulvet kan rengøres dagligt med fejning eller
støvsugning (moppe, kost eller tørstøvsuger)
Når gulvet er lagt, skal gulvet rengøres
med egnede rengøringsmidler afhængig af
frekventering og tilsmudsningsgrad.
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Generelle Instruksjoner for Rengjøring og Vedlikehold
Unngå at våte flekker og fukt over lengre tid da
det kan føre til skjolding eller at fukten trekker inn
i golvet. Ved golv som har V-fuge, må du sørge
for at det ikke ligger igjen noe fukt i leddene.
Dampvaskere er ikke egnet for gulvpleie. Ikke
bruke skurevæske eller pulver da de kan skade
overflaten på gulvet.

Gulvet kommer klart til bruk rett fra fabrikken.
Du kan rengjøre golvet hver dag med kost
eller støvsuger (med en mopp, kost eller tørr
støvsuger). Etter montering, avhengig av bruk og
slitasje bør du behandle golvet med tilpassede
pleie og rengjøringsprodukter.
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