
 
 

 

Riktig behandling av parkett. Før, under og etter installasjon. 
 

Før installasjon: 

Parkett er produsert av trematerialer som påvirkes av ytre faktorer – og den trenger omtanke og omsorg før, 

under og etter legging, og ved bruk. Feil som gjøres før, under eller etter montering kunne vært unngått 

dersom man fulgte leggeanvisningen. Det viktigste rådet er altså å følge leggeanvisningen. 

Ved legging av gulvet selv, overtar kjøper ansvaret for produkt, og leggeteknisk utførelse. Skulle produktet ha 
en fabrikasjonsfeil som kommer tilsyne ved åpning av emballasje, må dette reklameres påfør legging starter. 
 

Oppbevaring/akklimatisering 

Parketten bør lagres innendørs med emballasjen på til den er kommet i temperaturlikevekt med klimaet i 

rommet. Tar man pakkene rett inn fra et kaldt lager om vinteren og fjerner emballasjen, kan luften kondensere 

på parketten og man får en midlertidig opp fukting. Malerarbeid skal være ferdigstilt. Dette gjelder også 

nybygg. 

Parkett er et levende materiale og ingen trær er like. Variasjoner/forskjeller i farge og struktur er en del av 

produktets særegenhet. Parkett kan leveres med lite eller mye kvist, med og uten børstet overlate, og 

eventuelt fasede kanter.  

Det kan være avvik fra prøve i butikk til levert gulv. Det åpner for at prøven ikke nødvendigvis gir et fullgodt 

bilde av hvordan det ferdige gulvet blir på større flater.  

Relativ luftfuktighet (RF) skal ligge mellom 40-60 %, og temperaturen skal være minst 18 °C før, under og etter 

leggingen  

• Skal ikke oppbevares direkte på betonggulv  

• Akklimatiseres i 48 timer i samme rom som den skal legges  

• Åpne forpakningene etterhvert som gulvet legges 

 

Man må regne med at små sprekker oppstår mellom bordene under vinteren/perioder med lav RF, men disse 

vil lukke seg mer eller mindre om sommeren/høsten. Dersom RF blir lavere enn 40 %, anbefaler vi at det 

benyttes en luftfukter. 

 

Planhet/underlag 

Undergulvet må være plant, fast, tørt, rent og oppfylle de relevante kravene i NS3420 Q. Kravet til planhet er 

+/- 3 mm pr 2 meter. Måles med rettholt. Man kan legge parkett på gamle gulvflater, men det er viktig at man 

bruker et underlagsmateriale som er egnet. Det kan være ullpapp eller et underlag som er 2 mm tykt med 

tilstrekkelig kompresjonsstyrke. Se leggeanvisning for mer informasjon. 

Fuktsperre 

En fuktsperre skal alltid brukes når det er risiko for stigende fukt, og alltid når undergulvet er betong på mark, 

lettbetonggulv, gulv over fuktige og varme rom (vaskerom, fyrrom osv.), gulv med varme og krypkjeller. 



 
 

 

Ved installasjon: 

Gulvvarme, luftfuktighet og temperatur i rommet 

Den relative luftfuktigheten (RF) skal ligge mellom 40-60 %, og temperaturen skal være minst 18 °C før, under 

og etter installasjon. I nybygde hus må rom varmes opp og luftes i god tid før leggingen. Det har blitt målt opp 

til 80-90 % RF i forbindelse med malerarbeider. Da sveller parketten, og når den tørker i etterkant kan det 

oppstå knirk. Gulvet må legges helt til slutt. Ved gulvvarme hvor føleren står montert på veggen, kan det skape 

alt for høy temperatur under tepper og møbler. Parketten tåler maks 27 °C. Husk at løse tepper vil øke 

overflatetemperaturen med mellom 5 og 10 grader. Maksimum overflate temperatur gjelder også under 

tepper. For høy temperatur kan forårsake skader. Hvis det er lagt elektrisk, eller vannbåren varme i betong, 

skal denne alltid stå på i 4-8 uker før legging. Husk at underlaget som legges under gulvvarmen må være 

tilstrekkelig trykkfast for å unngå mulige problemer senere.  

Lås ikke fast gulvet  

Mange finner det enklest å legge gulvet først, for så å montere kjøkkeninnredning/kjøkkenøy, peisovner og 
andre faste installasjoner. Da låses parketten, og gulvet klarer ikke å bevege seg ved temperatursvingninger. 
Da kan det oppstå sprekker, knirk, eller at gulvet hever seg. Faste installasjoner må felles ned i parketten, eller 
installeres før man legger gulvet rundt. Det skal alltid være ekspansjonsfuge/avstand til vegger og faste 
installasjoner. Denne skal minimum være 10 mm. 
 

Etter installasjon:  

Vedlikehold lakkerte gulv  

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging. Ved 

grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd mikrofibermopp. Våtmopp anbefales ikke 

ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet.  

Vær oppmerksom på at fete/ blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med 

slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp. Grønnsåpe skal 

aldri benyttes. 

Hardvoksoljede gulv  

Til hardvoksoljede tregulv anbefales pleie- og vedlikeholdsmidler fra Osmo. Ved daglig rengjøring behøves 

normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging. Ved grundigere rengjøring, tilsett Osmo 

vask og pleiemiddel i vannet og fukttørk gulvet med en godt oppvridd mikrofibermopp. Våtmopp anbefales 

ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Bruk av feil rengjøringsmiddel kan skade 

overflaten. Grønnsåpe skal aldri benyttes. 

Husk at sand og grus sliter på gulvet, og lager riper. Møbelknotter under møblene, og beskyttelsesplate under 

rullende stolhjul, reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Tregulv endrer farge når treet eldes. I tillegg 

påvirkes treet av solens ultrafiolette stråler. Dette ser du tydelig dersom du flytter et teppe etter en stund. At 

treet endrer farge er ingen feil, men en naturlig prosess. 

Spenningslyd  

Det kan i alle tregulv forekomme spenningslyd når man går over gulvet. Dette er mest vanlig etter rengjøring, 

etter noen dagers fravær, i årets fuktige perioder, eller ved fyringssesongens start og slutt. Parkett er et 

naturlig produkt og spenningslyd forekommer, det er ikke feil ved produktet. 

 


