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FDV-DOKUMENTASJON 

 
 

Parkettleveranser til 
 

K u r l a n d s v e i e n   4 8 A  
S u n d h a g e n         

 
 
 
 

Parketten er levert av: 
 

Tremiljø Prosjekt AS 
 

Tlf.   22 07 10 80 
Fax  22 07 10 85 

Mail oistein@tremiljo-prosjekt.no 

 
 

 

 

Heltreparkett 

Lamellparket
t 

Laminat 

Gulvlegging 

Gulvsliping 

Lim og Lakk 
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Leverte og monterte produkter: 
 

Parkett  
 

• Magnum Eik 3 stavs mattlakk 

• Woodline Eik Mackenna Extreme matt oljet 
22x240x2130 mm 

 
 
 

Underlag  
 

• På betong etafoam m/ plast 
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Tilleggsinformasjon for vedlikehold av parkett 
 
 
 
Lakkert parkett. 
  
1. Det mest ideelle for å ta vare på parketten er å ha en inneluft med 30 % -  
60 % relativ fuktighet. 
 
2. Tiltak hvis den relative fuktigheten går under 30 % er å sette inn 
luftfukter, dette for å unngå oppsprekking av parkettgulvet. 
 
 
 
Oljet parkett. 
 
Ved oljet parkett gjelder de samme kriteriene som ved lakkert gulv. 
 
 
 
 
 
 
 
Rengjøring og overflatebehandling parkett 
 

Rengjøring: 

Parkett er laget av tre som er tørket på en spesiell måte, og skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig. Lamell 

parkett kan rengjøres ved støvsuging, eller ved behov tørkes over med en tørr mopp eller med en godt oppvridd klut. Bruk 
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syntetiske rengjøringsmidler etter behov. ”Våte” rengjøringsmetoder skal aldri benyttes på parkett. Et lakkert gulv bør ikke 

bones.  

NB! VASK ALDRI GULVET MED GRØNNSÅPE 

 

Flekkfjerning: 

Flekker skal fjernes omgående. Etter flekkfjerning må du tørke over gulvet med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann. 

 

Flekk av: Fjernes med: 

Frukt, bær, saft, melk, fløte, leskedrikk, øl, kaffe, te Syntetisk vaskemiddel 

Sjokolade, fett, olje, skokrem, merker etter sko, tjære og 

asfalt 

 

Aceton 

Fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift Aceton 

Urin Syntetisk vaskemiddel 

Blod Kaldt vann 

 

Kondisjonering: 

Luftfuktighet har stor betydning for varigheten av lamellparkett. Du kan selv bidra til å bevare gulvet pent ved ikke å 

overdrive oppvarmingen, samtidig som du har god ventilasjon. Det anbefales å installere hygrometer for selv å kunne 

kontrollere relativ luftfuktighet (RF). Både for høy og for lav luftfuktighet skader gulvet. 40-60% RF ved ca. 20o C er 

ideelt. Ved evt. målinger som gjøres ved kontroll under/over 30-60% RF, blir reklamasjonen automatisk avvist. 

 

Sliping: 

Sliping kan bli aktuelt etter mange års bruk, avhengig av bruken. Etter sliping og lakkering blir gulvet som nytt.  

Gulvet ditt har med andre ord lang levetid. 

 

Generelle råd: 

Vi anbefaler at du bruker en dørmatte både utenfor og innenfor entrédøren. Det er først og fremst ripende sandkorn som 

skader gulvet. Monter beskyttende knotter under alle møbler (filtknotter). Under kontorstoler skal det legges plastmatte 

eller spesial hjul for parkett, for beskyttelse av gulvet. Stiletthæler skader gulvet. Vi anbefaler ikke tepper på gulv, pga 

fargeforskjeller som kan oppstå. 

 

 

GULVVARME 

Retningslinjer for varme undergulv er kun rådgivende. Det gis ingen garanti fra vår side når gulv er lagt på gulvvarme uten 

termostat da det ikke blir mulig å kontrollere om gulvvarmen er riktig brukt. 

Det forutsettes at det brukes kontrollert oppvarming av undergulvet med vann eller elektrisitet. Problemer med regulering 

av oppvarmede gulv øker faren for skader i tregulvet. Skadene kommer i form av kuving, sprekking og/eller lamellslipp. 

For parkett som skal monteres hel limt til betong med varme, skal varmen ha stått på i minimum 3 uker og være avslått i 

minimum 1 uke før montering av parkett. Varmen skal ikke settes på igjen før etter 1 uke etter ferdig montert gulv, 

temperaturen skal settes lavt og økes gradvis, maks 60 watt pr m2 eller 27°C. Samme forhåndsregler for gulv montert 

flytende. Vi anbefaler ikke tepper på gulv med varme. 

NB! Bøk, Lønn og Kempas anbefales ikke lagt på varme undergulv.  

 

Forholdsregler før legging: 

Vær oppmerksom på at gulv som monteres flytende – må kunne bevege seg.  

Gulvvarmesystem resulteres vanligvis i noe mer bevegelse i parketten og noe sprekkdannelse i fyringssesongen må 

aksepteres. 

 

 

HUSK: 

• Maksimum overflatetemperatur 27° C og maksimum 60 watt pr m2. (kfr. deres elektriker som installerer 

termostaten). 

• Er det flere varmesoner, må gulvet deles opp slik at varmen i gulvet blir jevn. Ujevn varme resulterer i 

spenningsforskjeller i tregulvet. 
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• Gulv montert flytende på betong skal være oppbygget med diffusjonssperre (0,20mm PE-folie) videre kan man 

bruke 2 mm skumfolie eller ullpapp. Maks fukt ved 0,20mm plast i betong er 85% RF. 

• Gulv montert hel limt, skal det følges lim leverandørens krav til fukt i undergulv. 

• Det må være montert en termostat med gulvføler. 

• Vær oppmerksom på at tykke tepper og lignende kan føre til skadelig høye temperaturer i tregulvet. 

• HUSK at relativ fuktighet inne skal ligge mellom 30% - 60 % ved 20° C. Monter hygrometer slik at inneklimaet 

holdes under kontroll. 

NB! Feil bruk (ref. leggeanvisning) og dårlig vedlikehold av gulvet er ingen reklamasjonsgrunn. 
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