
 

  

Gjeldende regler og informasjon vedrørende parkett, slottsplank og heltregulv. 

   

 Tregulv er «levende» produkter, og må ikke sammenlignes med kunstige laminater. Det betyr at det i 
perioder av året må påregnes sprekker og bevegelser i gulvet, da dette blir påvirket av temperatur og 
fuktighet. * 

 

 Enkle regler for montering av parkett/tregulv: 
- Les monteringsanvisning, FØR Du begynner på selve leggingen av gulvet. 
- Ved legging av alle parketter, må undergulv være avrettet til gjeldende krav, ref. Norsk Standard 

3420.  
- Det skal alltid være ekspansjonsfuge/avstand til vegger og faste installasjoner. Denne skal 

minimum være 10 mm. 
- Parketten skal ligge til akklimatisering i minimum 2 dager, og opp til 7 dager uåpnet i de rom 

varen skal legges i. Dette avhenger av temperatur, fuktighet, og type parkett/heltre.  (heltre 
trenger lengst avklimatisering.) NB: ikke åpne pakkene før legging finner sted. NB! Fuktmåling av 
selve tregulvet er å anbefale. 

- Ved legging av parketten selv, overtar kjøper ansvaret for produkt, og leggeteknisk utførelse.  
- Skulle produktet ha en fabrikasjonsfeil som kommer til syne ved åpning av emballasje, må dette 

reklameres på før legging starter. 
Utover dette, så skal noe klikkes, noe limes, og noe hellimes. Usikker? Ta kontakt med 

betjeningen. 

 

Generelle råd/informasjon: 

 Luftfuktighet og temperatur i de arealer som produktet skal ligge, skal være stabil. Det ideelle er ca. 
20 grader, og en fuktighet i rommet mellom 40-60 % RF. Det anbefales å bruke et kalibrert 
hygrometer. Dette gjelder før, under, og etter legging. Ved luftfuktighet over eller under 40 – 60 % 
RF kan kuving, sprekker, krymping og knirk oppstå. 

 

 Ved gulvvarme må overflatetemperaturen aldri overstige 27 grader. Varme effekten skal aldri være 
over 60 watt/m2. Husk at løse tepper vil øke overflatetemperaturen med mellom 5 og 10 grader. 
Maksimum overflate temperatur gjelder også under tepper. Ved å overstige overflatetemperatur kan 
kuving, sprekker og knirk oppstå. Hvis det er lagt elektrisk, eller vannbåren varme i betong, skal denne 
alltid stå på i 4-8 uker før legging. NB. Fukt skal alltid kontrolleres før legging. 

 

 Rengjøring: Følg FDV, eller annen informasjon gitt av produsent av gulvet.        Parkett er laget av tre 
som er tørket på en spesiell måte, og skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig. Både heltre 
og lamell parkett kan rengjøres ved støvsuging, eller ved behov tørkes over med en tørr mopp eller 
med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov. Kan være spesial såpe til 

hardvoksoljede eller oljede gulv. Et lakkert gulv bør ikke bones. NB! VASK ALDRI GULVET MED 
GRØNNSÅPE! 

 

 

 

 

 



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 stolben og lignende (filtknotter). Under 

kontorstoler skal det legges plastmatte for beskyttelse av gulvet. Stiletthæler kan skade gulvet. Unngå tepper 

og lignende på gulvet de første 12-16 uker. (Gulvet må ha en modningsprosess). 

Alt treverk modnes ved lysets påvirkning i løpet av 2 - 6 mnd. etter legging. Det er lyset/årstiden som 

bestemmer modningshastigheten. 

Legging av parkett eller heltre av tresorten bøk anbefales ikke der hvor det er installert gulvvarme. Alle gulv 

som er oljet, skal vedlikeholdes med vedlikeholdsolje 1-2 ganger pr.år. 

 

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

reklamasjonsgrunn. 

 

*Tilleggsinformasjon vedr inneklima, temperatur og luftfuktighet 

 

Forholdene i Norge er spesielle da den relative luftfuktigheten (RF) kan variere mellom 20-80 %. Tregulvet 

leveres fra fabrikk med en fuktighet på ca. 8-9 %. Gulvet produseres for bruk i rom med luftfuktighet på 

mellom 40-60 %, med temperatur fra 18-24 grader. Utover vinteren tar vi inn kald, vanndampfattig luft og 

varmer den opp. Da synker RF, og den kan om vi ikke gjør tiltak komme ned under 25 % på slutten av 

fyringssesongen. Dette tilsvarer en trefuktighet på ca. 6 % ved 20 °C.  

Ved stor luftveksling og høyere innetemperatur samt ved lange perioder med ekstra streng kulde kan det bli 

enda tørrere. Vi må altså regne med at fuktinnholdet i parkett vil svinge minst fra ca. 12 % om høsten til ca. 6 

% på slutten av fyringssesongen. Forskjellen i trefuktighet mellom høst og vår kan altså bli opp mot ca. 6 %. 

Den store variasjonen vil normalt føre til at trematerialer vil kunne få sprekker, kvister/sparkel kan falle ut og 

det kan bli litt kuving. I tillegg så kan det oppstå knirk.  Dette går normalt sett tilbake i den fuktige årstiden 

eller når fuktigheten går opp igjen til mellom 40-60 % over lengre tid.  

Ved evt. målinger som gjøres ved kontroll under/over 40-60 % RF, eller selve parketten har tørket inn, som 

følge av tørr luft, blir reklamasjonen automatisk avvist. 

Anbefaler at det installeres/brukes en maskin som tilfører fuktighet. 

  


