Läggningsanvisning
Trägolv på reglar | 22mm

Allt du
behöver veta
för att lägga
Trägolv på
reglar

Läggning av Trägolv på reglar –22mm
Förutsättningar

Vid läggning direkt på reglar eller träbjälkar (fuktkvot max 10
%) används 22 mm lamellbrädor. Dessa är självbärande och
spikas/skruvas/klammras på regelverk med centrumavstånd
max c 600 mm För sport- och dansgolv gäller dock särskilda
bestämmelser.
Underlaget skall vara plant, fast, och motsvara gällande regler enligt AMA Hus. I rummet skall den relativa luftfuktigheten (RF) ska ligga i intervallet 30-60 % och temperaturen vara
minst 18°C före, under och efter installationen. Där byggfukt
förekommer bör därför lokalen värmas upp och vädras under
minst en månad före läggning, så att rätt klimat uppnås.
För lagring av trägolv från Tarkett gäller samma klimatförhållanden som beskrivits ovan.
Förpackningarna skall inte brytas förrän i omedelbar anslutning till läggningen.
AMA Hus

Verktyg

Utöver traditionella verktyg som hammare,fogsvans, stick- eller cirkelsåg, tumstock, vinkelhake, penna, borr och stämjärn
skall Tarktool samt Tarketts profilerade slagkloss eller slagkloss för nedlimning av Elegance användas Till limningen av
ändskarvar används Tarketts trälim för trägolv.

Lagring

betongbjälklag, golv över varma och fuktiga utrymmen (tvättstuga, pannrum etc.) samt golv med ingjutna eller friliggande
värmeslingor
Fuktspärren skall bestå av en åldersbeständig polyetenfolie
(min. tjocklek 0,20 mm), vilken placeras i konstruktionen enligt
AMA Hus anvisningar. Skarvar läggs omlott med minst 200 mm.

Rörelsefog

Trä är ett levande material, vilket gör att ett trägolv som trots
lamellkonstruktionen kommer att röra sig lite (svälla resp.
krympa) beroende av hur inomhusklimatet förändras under året. Trägolvet läggs rum för rum, lämna därför ett mellanrum (s.k. rörelsefog) på minst 1,5 mm per breddmeter
golv, minimum 8–10 mm, mellan golv och vägg runt hela
rummet. Detsamma gäller även vid trösklar, rör, trappor, pelare, anslut¬ningar till spiselhällar, stengolv etc. Rörelsefogen
(= mellanrummet) döljs med en list eller sockel.

Spikning/Skruvning/klamring

Vid läggning på reglar/bjälkar spikas/skruvas/klammras brädorna. Oavsett om man spikar manuellt, med en spikpistol,
klammerpistol eller skruvar, ska spiken/klammern/skruven
sättas i 45° vinkel i fjädervingen (se bild 5).
Vid manuell spikning används galvaniserad huvudspik (trådspik) dimension 60x23 mm. Vid spikning med spikpistol används limmad klammer 50 mm lång, 1,3 mm Ø och ca 10 mm
ryggbredd. Vid skruvning används s.k. trallskruv med hals,
längd ca 42 mm. Kortändarna hellimmas med Tarkett Trälim.

Före montering måste material ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst +18°C i minst
24 tim. Relativ luftfuktighet skall vara 30- 60 %. Paketen skall
lagras liggande på plant underlag.

OBS! Limma inte mot regel eller i långsida. Dock ska sista
brädraden limmas i notspåret.

Planera läggningen

Rena (rektangulära/kvadratiska) ytor kan normalt beläggas i
en sammanhängande yta utan några begränsningar. Vid mer
komplicerade ytor, t.ex. rum i fil med dörröppning eller valv,
planlösningar där flera rum hänger samman eller korridorer
med rum på bägge sidor kan dock golvet ”hänga upp sig” vid
betydligt mindre ytor än vad som angivits ovan. I sådana fall
skall golven läggas i flera, av varandra oberoende, kvadrater/
rektanglar med rörelsefogar emellan. Dvs varje rum skall ha
sitt eget rum. Ytor skall läggas i förband, med det menas att
ändskarvar skall finnas i raderna och med en förskjutning på
minst 500 mm mot intilliggande skarv. Två intilliggande brädrader får aldrig skarvas i samma regelfack.

Om rummet är någorlunda kvadratiskt bör brädornas längdriktning ligga parallellt med infallande ljus. I långsmala utrymmen är det lämpligast att lägga brädorna i rummets längdriktning, beroende på träets rörelse som är störst tvärs över
brädorna (se nedan under avsnittet Rörelsefog). I korridorer
skall bräderna alltid läggas i korridorens längdriktning. Det här
måste planeras redan när man monterar regelverket, då brädorna skall monteras vinkelrätt mot reglarna.

Fuktisolering

Maximal läggningsyta

En fuktspärr anpassad till träbjälklag och regelgolv skall alltid
appliceras då fukt kan misstänkas förekomma i undergolvet,
dessutom alltid när underlaget är betongplatta på mark, lätt-
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Underkonstruktion

Den här tjockare 22 mm lamellbräda är mer självbärande,
om centrum avståndet mellan reglarna är rätt. För bostadsändamål gäller max c 600 mm. Se Hus AMA. För sport- och
dansgolv och i offentlig miljö gäller dock särskilda bestämmelser. Restfuktkvoten i reglarna/bjälkar skall vara max 10 %,i
fuktkvot, ligga i plan med varandra och vara förankrade enligt
gällande normer i aktuell byggnorm. Vid isolering i regelfacken
skall en luftspalt på 20 mm lämnas mellan isoleringen och undersidan av lamellbrädorna.
Observera att brädans kortända inte får hänga fritt i luften mot
en vägg. Kortling ska då användas. Beroende på belastning
kan extra förstärkningar behöva göras. T.ex utmed väggar där
tyngre möbler kan förekomma

Golvvärme

När det gäller läggning av trägolv på golv med värmeslingor
gäller följande: • Värmesystemet ska vara vattenburet eller
elektriskt självbegränsande utformat så att det ger en jämn
värme över hela golvet. Parkettgolvytan får inte ha en högre
temperatur än max 27˚C.

Skyddstäckning

Förekommer byggtrafik efter golvläggningen skall trägolvet
skyddstäckas. Skyddsmaterialet ska kunna slappa igenom
fukt och får inte missfärga den färdiga golvläggningen.
Eventuell skyddstjep får inte fästas direkt mot parkettytan.

Viktig information till installatören

Alla delar av detta parkettgolv har kontrollerats noga under
hela tillverk¬ningsprocessen. Om du trots detta upptäcker en
bräda som verkar defekt eller avvikande skall du inte montera
brädan*.
Den som installerar golvet är ansvarig för att felaktigt/av
vikande material inte monteras. Vi ersätter givetvis defekt material, men ersätter inga kringkostnader när felaktigt material
installerats.
* Kontakta din återförsäljare.

Underhåll

Se separata anvisningar på se www.tarkett.se
• För övrig information se GBR broschyr ”Trägolv På Golvvärme”.

Trägolv i offentlig miljö?

Slitage och belastningar på golv i offentlig miljö ställer höga
krav på ytbehandling, skötsel, underkonstruktion osv.
Vid eventuella oklarheter kontakta din återförsäljare.
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Installation
1

Lägg ut första brädraden. Börja med notsidan mot
väggen och arbeta åt höger. Det är mycket viktigt
att första raden blir helt rak.

4

Lägg brädorna mot väggen. Skapa erforderlig rörelsefog genom att trycka ned kilar mellan bräda
och vägg. Limma ändnoten på skarvbrädan. Tryck
in den mot kilarna och se till att den ligger rakt. Slå
ihop skarven med Tarktool och spänn fast med en
kil i kortändan.

7

När sista raden ska läggas är det inte säkert att
brädorna passar på bredden. Lägg då sista brädan
(med fjädern mot väggen) rakt över den näst sista
brädan och mät upp avståndet med en överbliven
brädbit med full bredd. För sedan brädbiten längs
med väggen och markera med en penna var sågsnittet ska läggas.

2

Vänd sista brädan, så att fjäder ligger mot fjäder.
Skjut kortändan tätt mot väggen. Markera kapsnitt
8-10 mm (ska vara lika med rörelsefogens storlek)
från kortändan. Kapa brädan. Skjut brädan på plats
och sätt dit en kil vid kortändan.

5

Brädorna spikas, skruvas eller klammras i varje regel. Spiken, skruven eller klammern sätts i 45° vinkel i fjädervinkeln. Vid spikning, använd dorn. Driv/
slå inte spiken för långt. Använd galvaniserad trådspik med huvud, dimension 60x23 mm, eller spik/
klammerpistol. Vid skruvning, använd s.k. trallskruv
med hals, längd ca 42 mm. Se avsnitt Spikning/
skruvning/klamring

8

Linjen anger nu en rörelsefog motsvarande fjäderns bredd, dvs 6 mm. Om den erforderliga rörelsefogen är 10 mm ska sågsnittet läggas 4 mm
innanför linjen (närmare notspåret). Enklast är att
rita en ny linje innan sågningen påbörjas.
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3

Om sista brädraden blir smalare än 5 cm eller om
väggen är krokig bör första brädraden sågas. Mät
ut och markera kapsnittet enligt bilden. Kontrollera
med ett rätsnöre att brädraden är rak.

6

Börja andra brädraden med resten av den kapade
brädan. Använd Tarketts slagkloss, så blir det inga
slagmärken! Tvärskarvarna hellimmas. I övrigt
ingen limning! Skarvningen behöver inte göras på
en regel, men två intilliggande brädrader får aldrig
skarvas i samma regelfack.

9

Hellimma i långsidans notsida. Slå in den tillpassade brädan med hjälp av Tarktool. Om sista brädraden inte har sågats måste fjädern sågas bort,
så att inte rörelsefogen försvinner. Sätt kilar även
vid sista brädraden. Låt kilarna sitta ett par timmar
(t.ex. över natten) innan de avlägsnas. OBS! Ingen
spikning/skruvning/klamring på sista brädan.
Komplettera med Tarketts lister.

10

Brädans kortsida möter ett rör: Borra hål som är
minst 16 mm större än rörets diameter. Se avsnitt
Rörelsefog. Kapa sedan brädan tvärs igenom hålen.

11

Brädans långsida möter ett rör: Borra hål enligt
ovan. Såga av den bit som ska sitta bakom röret,
närmast väggen. Luta sågen i 45° vinkel när du sågar enligt bilden.

13

Dörrfoder kan tas av och lyftas upp, men det är
enklare att såga av det. Använd en lös bit av en
golvbräda som mall och såga av fodret med en
fintandad såg. Skjut in golvet under fodret, utan att
klämma fast golvet mellan undergolv och foder.
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12

Slå brädan på plats, limma fast den lösa biten, kila
mot vägg och täck med rörmanschett.

