
 



















Venstre element. Høyre element. Til 
fiskebensmønster benyttes venstre 
og høyre elementer. Venstre element: 
Fjærens kortside opp og på venstre 
lengdekant. Høyre element: Fjærens 
kortside opp og på høyre lengdekant. 

klargjøres før legging. Legg noen doble rader uten lim og føy 
sammen. Rettesnoren (midt på bildet) 
løper langs midten av rommet. 

Påfør lim langs rettesnoren som 
er strukket langs midten. Legg 
elementene som allerede er lagt 
ut og sammenføyd ned i limfeltet. 
Påfør bare så mye lim som det kan 
legges staver i løpet av 15 minutter 
(påføringsmengde 800 - 1000 mg/m²). 

Spissene i fiskebensmønsteret løper 
langs rettesnoren. 

Lim sammen første dobbeltrad langs 
rettesnoren og legg elementer mot 
veggen på begge sider. 

Legg radvis videre fra midten til 
venstre og høyre mot veggen. 

Ved veggområdet tilpasses 
restelementer med 45° sagevinkel 
(planlegg en omløpende veggavstand 
på ca 10 mm). Ved dørterskler kan det 
legges direkte inntil, uten den nevnte 
veggavstanden. 

Leggeanvisning for stavparkett med not-/fjærforbindelse 
Det er viktig at du leser denne anvisningen nøye før du begynner å legge gulvet! 
Følg alltid leggeanvisningen som følger med pakkene. Det er en forutsetning at den vedlagte anvisningen følges nøyaktig!

Venstre og høyre elementer er pakket 
sammen. Elementene sorteres og 

Legging i fiskebensmønster 
(bare mulig for de viste artiklene) 

Verktøy til gulvleggingen: 
Spesialslagkloss, avstandskiler, 
profesjonelt montasjejern,elastisk lim, 
tannsparkel L, blyant, tommestokk 

Bordene tas rett ut av pakningen og 
sammenføyes i not og fjær. 

Limet omrøres før bruk. Påføres med 
tannsparkel, påføringsmengde ca. 800 
- 1000 g/m². Bordene legges innen 15 
min. Ved Not-og-fjær plus begynner 
man med fjærsiden mot veggen. 

Veggavstand ca 10 mm settes 
med kiler. Om nødvendig tynges 
parkettbordene ned i kantområdet 
eller ved ujevnheter. 

Legging i fallende lengder 



Tiltak før leggingen: 
Pakkene må først åpnes like før gulvet skal legges. I vintermånedene 
må originalpakkene med bordene som skal legges først tilpasses 
leggetemperaturen på ca. 18 °C. 

Viktig: Kontroller at bordene ikke har feil eller skader før leggingen 
og kontroller fargen og strukturen. For å oppnå en mest mulig jevn 
fordeling av mønsteret på flaten, anbefaler vi at man under leggingen 
tar bord fra flere pakker på én gang. For parkett som allerede er lagt, 
gjelder ikke eventuelle garantikrav. Elastiske gulvbelegg og tekstilgulv 
må fjernes fullstendig. 

Leggeretning: 
Leggeretningen orienterer seg for det meste etter lyset i rommet, f.eks. 
terrassevinduer. Bordene bør legges langs med det innfallende lyset. 
Romproporsjonene kan betones ved å utnytte leggeretningen på en 
velvalgt måte. Små rom virker større dersom det legges lyse tresorter. 

Underlag: 
Egnede underlag: 
- Sement (CT), sementholdig avrettingsmasse (CFT) 

- Anhydrittmasse, flytende anhydrittmasse, slipt 

- V100 (E1) legge- eller OSB-plater 

- Tørt underlag av gips- eller sementfiber 

- Støpeasfaltmasse (AS) sparklet 

- Mineralske underlag 

Kontrollere og klargjøre underlaget: 
Underlaget skal kontrolleres iht. VOB, del C, DIN 18 365 ” Legge gulvbelegg 
” og DIN 18 356 ” Legge parkett ” . Underlaget må være trykk- og trekkfast, 
absorberende, sprekkfritt, tørt, plant og rent. Tilsmussede underlag 
må rengjøres for smuss som olje, fett, voks, maling, gips, støv og andre 
hefthemmende substanser samt grunnes. 

På kritiske underlag, som f.eks. gammel støpeasfaltmasse og sterkt 
sugende eller lett sandende sementpuss, gamle keramiske belegg osv. er 
det nødvendig å klargjøre underlaget for at det skal bli tilfredsstillende. 
Her skal det foretas utjevning med egnet sparkel-, utjevnings- eller 
avrettingsmasse i henhold til produsentens anvisninger. Ved bruk av 
støpeasfaltmasse skal dessuten overskytende eller delvis løs kvartssand 
fjernes med skiveslipemaskin og suges opp med industristøvsuger.

Det ikke mulig å oppnå adhesjon på mangelfullt underlag, gamle PVC-
belegg eller fastlimte nålefiltbelegg. Er du i tvil, ta kontakt med vår 
avdeling for bruksteknikk (info@hamberger.de).

Fuktighetskontroll: 
Kvalifiserte fagpersoner må kontrollere undergulvets restfuktighet med et 
egnet måleapparat (CM-måleapparat). 

Fuktgrense uten gulvvarme: Sement, sementholdig avrettingsmasse 
≤ 2,0 CM-(masse) %; avrettingsmasse som inneholder kalsiumsulfat 
≤ 0,5 CM-(masse) %.

Fuktgrense med gulvvarme: Sement-, sementholdig avrettingsmasse 
≤ 1,8 CM-(masse) %; avrettingsmasse som inneholder kalsiumsulfat ≤ 
0,3 CM-(masse) %

Ved rom som ikke har kjeller under, må det brukes en egnet fuktssperre.

Gjennomfør de forberedende tiltakene som det refereres til når det gjelder 
legging på gulvvarme i denne leggeanvisningen eller på vår hjemmeside. 
Før gulvet legges, må oppdragsgiver sørge for at det foreligger en 
underskrevet protokoll for oppvarming av undergulvet.

Legging på gulvvarme: 
Ved legging på gulvvarme må undergulvet være utført i henhold til 
DIN 18353. Kontroller at gulvvarmen er installert iht. DIN EN 1264 del 1–4 
og varmet opp tilstrekkelig iht. grensesnittkoordineringen før du legger 
gulvet. En detaljert leggeanvisning får du hos nærmeste forhandler. 

Pleie: 
En utførlig anvisning finner du i en pleie-ABC som fås hos din nærmeste 
forhandler. 

Parkett med overflatebehandling:
Tørr rengjøring: Som regel er det tilstrekkelig å rengjøre parketten tørt 
med mopp, kost eller støvsuger. 

Våt rengjøring/Vedlikehold: Avhengig av hvor skittent og trafikkert 
gulvet er – anbefaler vi regelmessig fuktig rengjøring med fortynnet clean 
& green natural. 

Parkett med naturaLin plus: 

Førstegangs behandling: 
naturaLin Plus er en naturlig, lufttørkende overflate. Til denne formen for 
overflatebehandling med olje anbefaler vi en førstegangs behandling 
av flaten, som skal gjennomføres etter leggingen.

Første behandling med clean & green aqua oil: 
Enkel form for første pleie med aqua oil og vaskemopp. Man kan gå på 
gulvet igjen etter 2 timer. Gulvoverflaten skal rengjøres grundig (støvfritt) 
før clean & green aqua oil påføres. Til rengjøringen anbefaler vi clean & 
green active. 

Førstegangs behandling med naturaLin Oil: 
naturaLin Oil trenger dypt inn i treet og gir gulvet et opprinnelig preg. 
Overflaten har åpne porer og tåler hverdagens belastninger. Til påføringen 
av naturaLin Oil trengs det en enbørstemaskin. Følg bruksanvisningen. 
Tørketiden er ca. 12 timer. Vi anbefaler deg uansett å behandle gulvet 
forsiktig de første dagene etter legging og ikke bruke såpe på det de to 
første ukene etter førstegangsbehandling. 

De første 8 dagene etter legging: 
Ingen tunge gjenstander må flyttes på og overflaten må ikke dekkes til. 
For å bevare den naturlige skjønnheten til parkett med oljet overflate 
lengst mulig, ber vi deg spesielt om å behandle gulvet skånsomt de første 
8 dagene etter legging: Du bør helst ikke flytte på tunge møbler og legg 
heller ikke på tepper. Urenheter kan støvsuges eller feies opp. Ved behov 
kan gulvet fuktrengjøres med parkettrengjøringsmiddelet clean & green 
natural fra Hamberger. Gulvet bør dekkes midlertidig med kartong eller 
bølgepapp hvis stor belastning ikke er til å unngå. Gulvet bør imidlertid 
ikke tildekkes lenger enn strengt tatt nødvendig. 

Legging på bad: 
Be forhandleren om den egne leggeanvisningen for bad. 

Vedlikeholdsrengjøring: 

Tørr rengjøring: 
Det er som regel tilstrekkelig å rengjøre parketten ved bruk av mopp, myk 
kost eller støvsuger. Fuktig rengjøring er naturligvis mulig til enhver tid 
eller etter behov. 

Fuktig rengjøring: 
Avhengig av hvor skittent og trafikkert gulvet er, anbefaler vi regelmessig 
fuktrengjøring med parkettrengjøringsmiddelet clean & green natural. 

Regelmessig pleie: 
Avhengig av belastningen kan oljede overflater fra tid til annen behandles 
med parkettpleiemiddelet clean & green aqua oil. Regelmessig pleie med 
clean & green aqua oil frisker opp overflatens beskyttelseslag og gir oljet 
parkett lang levetid. 

Intensivpleie: 
Hvis parketten viser klare tegn på slitasje, anbefales grunnrengjøring med 
clean & green active og påfølgende pleie med clean & green aqua oil. 

Generelle opplysninger 
Det er viktig at du leser denne anvisningen nøye før du begynner å legge gulvet! 



Romklima: 
For at parketten skal få beholde sin verdi, men også for at menneskene skal 
føle seg vel, kreves det et inneklima med ca. 40-60 % relativ luftfuktighet 
ved en romtemperatur på ca. 20 °C. For å holde luftfuktigheten konstant 
– spesielt i fyringsperioder – anbefales det å bruke en luftfukter. Dermed 
unngår du ekstrem uttørking av gulvet. Luftfuktere må tas i bruk i 
begynnelsen av fyringsperioden. Dersom normale luftfuktighetsverdier 
underskrides, er det sannsynlig at det oppstår mindre fuger. Disse vil 
vanligvis lukke seg igjen når fyringsperioden er over. 

Slik kan du beskytte parketten på andre måter: 
For å bevare gulvets verdi anbefaler vi å montere møbelknotter av teflon 
(PTFE) under stol- og bordbein, og legge en dørmatte i inngangspartiet. 
Trinser under stoler og kontorstoler må være av godkjent standard, og det 
må kun benyttes myke trinser. Et annet godt og forebyggende tiltak er 
bruk av polykarbonatmatter under stoler og kontorstoler. 

Merk: Vann må aldri bli liggende på overflaten. Gulvet skal alltid vaskes 
med en duggfuktig, godt vridd klut. Damprengjøringsmaskiner er ikke 
egnet for rengjøring av parkett.

Miljø og avfallshåndtering: 
Benytt produkter med lave utslipp ved bruk av lim. Demontering av gulvet 
bør fortrinnsvis utføres i omvendt rekkefølge av leggingen. Avfall skal 
håndteres i henhold til nasjonale og lokale lovbestemmelser og forskrifter. 

09/20 Vi tar forbehold om tekniske endringer som følge av videreutvikling. 


