MONTERINGSANVISNING
SAGA Parkett 5Gc
N Klikksystemet 5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en betydelig raskere
installeringstid sammenlignet med tradisjonelle låsesystemer.
S Klicksystemet 5Gc är ett starkt och kraftigt låssystem som ger en betydligt
snabbare monteringstid än traditionella låssystem.

VIKTIG!
N
Alle gulvbord skal nøye kontrolleres før montering.
Reklamasjon på bord med synlige feil aksepteres
ikke etter at gulvet er montert. Bord med synlige feil
frasorteres og erstattes. Dersom det skulle være tvil
om sorteringen finnes opplysninger om produktets
sorteringsklasse på sagaparkett.no

VIKTIGT!
S
Alla golvplankor ska kontrolleras noga före läggning.
Reklamation av plankor med synliga fel godtas inte
när golvet har lagts. Plankor med synliga fel sorteras
bort och ersätts. Om det råder tvivel om sorteringen
finns upplysningar om produktens sorteringsklasser
på sagaparkett.se

Les denne leggeanvisningen nøye før du begynner
arbeidet.

Läs denna läggningsanvisning noga innan arbetet
påbörjas.

GODE RÅD FØR MAN STARTER:
• Sjekk at du har fått levert riktig type gulv.
• Sjekk at det ikke er synlige skader på pakkene.
• Reklamasjonsretten opphører etter at du har hatt
rimelig tid til å oppdage evt feil.
• Små nyanseforskjeller i farge og glans kan forekomme mellom forskjellige batcher.
• Sørg for god belysning. Enkelte feil kan være vanskelig å se i for lite lys eller i sterkt arbeidslys. Ved en
evt. reklamasjon, skal du henvende deg til forhandleren der du kjøpte gulvet ditt.
• Pakkene skal oppbevares uåpnet og strølagt for
akklimatisering i minimum 48 timer i det rommet
gulvet skal legges.
• Arbeid som kan tilføre fuktighet (f.eks. støpning og
maling) skal være avsluttet i god tid før montering.
• Meget Viktig! Undergulvet må være plant, tørt og
stabilt. Undergulvet kan ha maks ujevnheter på 3
mm over 2 meter.
• Parketten er best egnet å ligge i et klima med 1822 °C og relativ fuktighet på 35-65 %. Temperaturen i rommet ved montering må være minimum
18 grader.
• Ved undergulv av betong og mot bakken må det
alltid brukes fuktsperre under parketten.
• Parketten er egnet å legges på gulvvarme, forutsatt
at det alltid brukes fuktsperre, at varmen er maks 60
watt/m2 og at temperaturen aldri overstiger 27 °C i
overflaten. Dette skal begrenses med en gulvføler.
Er det under samme gulvflate flere varmesoner, må
flatene fysisk deles fra hverandre. Vær forsiktig ved
bruk av tepper i kombinasjon med gulvvarme da
temperaturen under teppet blir høyere enn resten
av gulvet. Se sagaparkett.no for mer info.
• Se sagaparkett.no for velg et passende underlag til
ditt gulv.
• Installasjonsvideoer finner du på sagaparkett.no

GODA RÅD INNAN MAN STARTAR:
• Kontrollera att leveransen innehåller rätt typ av golv.
• Kontrollera att det inte finns synliga skador på
förpackningarna.
• Reklamationsrätten upphör att gälla när du har
haft rimlig tid för att upptäcka eventuella fel.
• Små nyansvariationer i färg och glans kan förekomma mellan olika partier.
• Se till att ha bra belysning. Vissa fel kan vara svåra
att se i svagt ljus eller i stark arbetsbelysning. Vid
en eventuell reklamation ska du vända dig till
återförsäljaren som du köpte golvet av.
• Förpackningarna ska förvaras oöppnade och placeras luftigt för acklimatisering i minst 48 timmar i
det rum där golvet ska monteras.
• Arbete som tillför fukt (t.ex. gjutning och målning)
ska vara avslutat i god tid före läggningen.
• Mycket viktigt! Undergolvet måste vara plant, torrt
och stabilt. Undergolvet kan ha ojämnheter som är
max. 3 mm över 2 meters längd.
• Parketten lämpar sig bäst i en temperatur på 1822°C och med en relativ luftfuktighet på 35-65 %.
Temperaturen i rummet vid läggning ska vara minst
18 grader.
• Vid undergolv mot marken eller av betong ska man
alltid använda fuktspärr under parketten.
• Parketten kan läggas på golvvärme förutsatt att
fuktspärr används, att värmen är max. 60 watt/m2
och att temperaturen aldrig överstiger 27 °C på
ytan. Detta ska begränsas med en golvsensor. Om
det under samma golvyta finns flera värmezoner
måste ytorna fysiskt delas opp. Var försiktig vid användning av mattor i kombination med golvvärme
eftersom temperaturen under mattan blir högre än
resten av golvet. Se sagaparkett.se för mer info.
• Se sagaparkett.se för at välja ett lämpligt underlag till ditt golv.
• För installationsvideor se sagaparkett.se

PLANLEGGING:
• Legg gulvet i rommets lengderetning. Hvis rommet
er kvadratisk legg gulvet i samme retning som lyset
faller inn.
• Parketten kan legges i maks 8 meters bredde og
20 meters lengde. Ved større rom og asymmetrisk
overflate skal det monteres ekspansjonsfuger (10
mm). Man skal heller ikke legge parketten sammenhengende gjennom flere rom, uten å dele mellom
rommene med ekspansjonsfuge (10 mm) da dette
kan hindre parkettens naturlige bevegelse.
• Åpne gjerne 3 pakker om gangen, slik at du kan
mikse og matche bord ift. fargespill og variasjoner
i sorteringen.
• Før og under monteringen må du kontrollere
bordenes tilstand. Bord med feil eller mangler skal
byttes hos forhandler.
• Ikke monter kjøkkeninnredning, lettvegger eller andre faste installasjoner oppå parketten da
dette gir låsing og hindrer parkettens naturlige
bevegelse.
• Gulvet kan også hellimes til undergulvet. Bruk
polyuretan-/enkomponentlim eller syntetisk lim
iht limprodusentens anvisninger.

PLANERING:
• Lägg golvet i rummets längdriktning. Om rummet
är kvadratiskt, lägg det i samma riktning som ljuset
faller in.
• Parketten kan läggas i max. 8 meters bredd och 20
meters längd. Vid större rum och asymmetrisk yta
måste man montera expansionsfogar (10 mm).
Parketten skal heller inte läggas sammanhängande
genom flera rum utan att dela av mellan rummen
med expansionsfogar (10 mm) eftersom det kan
hindra parkettens naturliga rörelse.
• Öppna gärna 3 paket i taget, så att du kan mixa
och matcha plankor i förhållande till färgspel och
variationer i sorteringen.
• Före och under montering ska du kontrollera
plankornas tillstånd. Plankor med fel eller brister
ska bytas hos återförsäljaren.
• Montera inte köksinredning, bärande väggar eller
andra fasta installationer på parketten eftersom
det med för låsning och hindrar parkettens naturliga rörelse.
• Golvet kan också hellimmas på undergolvet. Använd polyuretan-/enkomponentslim eller syntetiskt
lim enligt limtillverkarens anvisningar.
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LEGGING
• Pakkene kan inneholde korte bord som du skal
kunne bruke som startbord.
• Planlegg monteringen slik at bordet på første og
siste rad ikke blir smalere enn 70 mm.
• Kapp bort fjæra på bordene i første rad, og legg
denne siden mot veggen.
• Husk minst 8-10 mm avstand til vegg og andre
faste installasjoner.
• Vinkle bordene inn i lengdeskjøten og skyv helt
inntil i kortenden.
• Endeskjøtene låses ved at bordet presses ned og
låselisten låser med et klikk.
• Pass på at endeskjøter i inntilliggende rader ikke
er nærmere enn 50 cm for lange bord (>1,5 m) og
30 cm for korte bord (<1,5 m).
• Biten som kappes av i enden av en rad brukes som
startbord i neste rad forutsatt at den er lengre enn
50 cm og 30 cm.
• Bruk ikke teip direkte på et lakkert gulv som skal
tildekkes midlertidig. Biter av lakken kan følge
med når teipen dras av.

MONTERING
• Förpackningarna kan innehålla korta plankor som
du ska kunna använda som startplankor.
• Planera läggningen så att plankan på den första
och sista raden inte är smalare än 70 mm.
• Kapa av sponten på brädorna i den första raden
och lägg denna sida mot väggen.
• Kom ihåg minst 8-10 mm avstånd till väggen och
andra fasta installationer.
• Vinkla brädorna in i längdskarven och tryck in helt
mot kortänden.
• Ändskarvarna låses genom att brädorna pressas
ned och låslisten låser med ett klick.
• Se till att ändskarvarna i intilliggande rader inte är
närmare än 50 cm för långa plankor (>1,5 m) och
30 cm för korta plankor(<1,5 m).
• Biten som sågas av i änden av en rad används
som startplanka i nästa rad, förutsatt att den är
längre än 50 cm respektive 30 cm.
• Använd inte tejp direkt på ett lackerat golv som
ska täckas tillfälligt. Delar av lackat kan följa med
när tejpen dras av.

ETTER LEGGING
• Leveres gulvet lakkert, er det klart til bruk umiddelbart etter montering. Ferdig lakkerte gulv må ikke
overlakkeres med ny lakk uten at gulvet slipes først.
• Er gulvet naturoljet skal det påføres et ekstra strøk
med olje umiddelbart etter montering og før det
tas i bruk.
• Periodisk og regelmessig vedlikehold av oljede gulv
fjerner de små sporene etter daglig bruk. Gjør alltid
en forhåndstest på et lite synlig sted før hele gulvet
oljes.
• Variasjoner i luftfuktigheten ift årstidene vil gi utvidelser og sammentrekning i tregulvet. Dette kan gi
for eksempel sprekkdannelser i skjøter vinterstid.
• Fargen i parketten vil over tid endre seg noe. Se
sagaparkett.no for mer informasjon.
• Vi anbefaler at man unngår bruk av tepper de første
6 mnd. I denne perioden vil gulvet modnes og da
endre litt farge. Dekkes gulvet da av teppe, vil det bli
fargeforskjell.

EFTER MONTERING
• Om golvet levereras lackat är det klart att användas omedelbart efter läggning. Färdiglackat golv
får inte överlackas med ny lack utan att golvet först
slipas.
• Om golvet är naturoljat ska ett extra lager olja strykas på omedelbart efter läggningen.
• Regelbundet underhåll av oljade golv tar bort de
små spåren efter daglig användning. Gör alltid ett
litet test på ett ställe som är undanskymt innan hela
golvet oljas in.
• Variationer i luftfuktigheten i förhållande till årstiderna medför att trägolvet utvidgas och dras samman.
Det kan t.ex. orsaka sprickbildning i fogar vintertid.
• Färgen i parketten kommer att ändra sig något
över tid. Se sagaparkett.se för mer information.
• Vi rekommenderar att man inte använder mattor
de första 6 månaderna. Under denna period kommer golvet mogna och då ändras färgen. Om golvet täcks med en matta blir det färgskillnader.

GARANTI
Denne garantien gjelder for SAGA Parkett, og dekker slitesjiktet for 25 år fra kjøpsdatoen ved boligformål.

GARANTI
Denna garanti gäller för SAGA Parkett och täcker
slitskiktet i 25 år från inköpsdatum vid användning
i bostäder.

Garantien gjelder KUN hvis gulvet er montert korrekt
iht monteringsanvisningen, og bare hvis gulvet er blitt
brukt til boligformål. Garantien gjelder kun hvis gulvet
har vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis gulvet er blitt utsatt for høy gulvarme, for
lav eller for høy luftfuktighet, i våtroms miljøer som
badeværelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.

Garantin gäller ENDAST om golvet har lagts korrekt
enligt monteringsanvisningen och bara om golvet
har används i bostäder samt om golvet har skötts
korrekt. Garantin gäller bara om golvet har underhållits korrekt. Garantin gäller inte heller om det har
utsatts för hög golvvärme eller för hög luftfuktighet,
i våtrumsmiljöer som badrum, bastu eller vid användning utomhus m.m.

Følgende dekkes ikke av garantien:
• Merker, støt eller hakk som følge av mislighold,
manglende eller galt vedlikehold, direkte skadeverk, ulykker
• Deformasjoner, krymp og kuv i gulvet pga. lav eller
høy luftfuktighet. Den relative luftfuktigheten skal
alltid være mellom 35-65 %.
• Naturlig falming pga. direkte sollys eller annen
kraftig lyskilde.
• Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
• Farge-/nyanseforskjell mellom prøven og selve
gulvet som monteres.
• Striper, brann, uhell, insektangrep eller force
majeure.
Enhver skade som er omfattet av garantien skal
meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker
det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt slik at selgeren kan kontrollere om det er
overensstemmelse mellom skaden og garantiens
innhold og vilkår.
Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til
garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden
på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader
til en eventuell utskiftning av gulvet, tilleggskostnader som f.eks. malearbeid, flytting av innbo o.l. dekkes
ikke. Følgeskade dekkes ikke av garantien.
Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og
produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli
levert et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra
RBI Interiør sitt sortiment. Det foreligger ikke andre
garantier enn de anførte i dette materialet.
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Följande täcks inte av garantin:
• Märken, stötar eller hack på grund av försummelse, uteblivet eller felaktigt underhåll, direkt
skadegörelse, olyckor.
• Deformationer, krympning och upphöjning i golvet pga. låg eller hög luftfuktighet. Den relativa luftfuktigheten ska alltid vara 35-65 %.
• Naturlig missfärgning pga. direkt solljus eller annan
kraftig ljuskälla.
• Svamp eller missfärgning på grund av för hög luftfuktighet.
• Färg-/nyansskillnad mellan prov och själva golvet
som monteras
• Ränder, brand, olyckor, insektsangrepp eller force
majeure.
Eventuella skador som täcks av garantin skall anmälas skriftligen inom en månad till återförsäljaren. Återförsäljaren förbehåller sig rätten att, om han önskar,
inspektera skadan på plats vid en överenskommen
tidpunkt, så att säljaren kan kontrollera om det finns
överensstämmelse mellan skadan och garantins innehåll och villkor.
Om det uppstår fel på golvet som kan härledas till
garantin har leverantören rätt att reparera skadan på
det aktuella området. Det betalas inga lönekostnader
vid ett eventuellt byte av golvet och merkostnader
som t.ex. målningsarbete, flyttning av bohag och dylikt omfattas inte. Följdskador täcks inte av garantin.
Om det uppstår fel på produkten inom garantin
och produkten inte finns tillgänglig på marknaden
längre kommer ett golv levereras av motsvarande
kvalitet och kvantitet från RBI Interiörs sortiment. Det
finns inga andra garantier än de som nämns i detta
material.
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