
 

   

  





Verktøy til gulvleggingen: Slagkloss, 
avstandskiler, blyant, sag. 

Når det gjelder sement og ved 
legging på oppvarmet gulv, må det 
alltid legges et 0,2 mm tykt lag med 
PE-folie. Folien skal overlappe med 
30 cm i skjøtområdet. Deretter må 
folien i veggområdet trekkes oppover 
og skjæres over etter at sokkellisten 
er montert. 

For å dempe trinnlyd og utligne 
mindre ujevnheter legges det ut et 2 
mm tykt komfortunderlag. Du finner 
egnede dempende underlag i vårt 
tilbehørssortiment. Parkett med 
underliggende dempingsunderlag 
er ikke egnet til å klebes på hele 
flaten.

Profil langside 
Fjærside / notside

Begynn i høyre hjørne av rommet. 
Legg elementene med fjærsiden mot 
veggen, hold dem på plass med kiler 
eller avstandsholdere (bevegelsesfuge 
mot vegg 10-15 mm). 

De andre bordene i den første rekken 
skal klikkes inn ovenfra i kortenden 
av det foregående bordet. Når du 
trykker kortvarig på tverrskjøten, går 
bordet i inngrep med det tilstøtende 
bordet. Sørg for at bordene ligger 
nøyaktig i flukt med hverandre. Tilpass 
og plasser det siste bordet i den første 
rekken samtidig som du tar hensyn til 
ekspansjonsavstanden på 10 – 15 mm 
til veggen. 

Begynn så i neste rekke med 
reststykket fra første rekke 
(feilmarginen på frontsiden må være 
minst 50 cm). På denne måten unngår 
du å måtte skjære vekk så mye. 
Resten av leggingen gjøres bord for 
bord. Her hektes bordene først inn i 
forbindelsen på langsiden med et lett 
trykk. 

Slå lett etter med slagkloss, hvis det er 
nødvendig. 

Deretter senkes kortsiden av bordet. 
Sørg da for at bordets kortside ligger 
helt inntil bordet som ble lagt før. Når 
du trykker kortvarig på tverrskjøten, 
går bordet i inngrep. 

Profil kortside 
Lås

Bordene på den siste rekken blir 
kuttet og tilpasset langsiden. En 
utvidelsesmargin på 10 til 15 mm må 
medberegnes. 

Dersom varmerør stikker ut gjennom 
gulvet, skal det sages eller bores hull i 
stavene (størrelsen på hullet avhenger 
av radiatorrøret på varmeelementet. 

Leggeveiledning for parkett med Top Connect® 
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! Quali ty F loor ing



  

For å kunne overholde 
utvidelsesmarginen, må det alltid 
brukes et egnet profilsystem ved 
dørterskler. Dette gjelder også 
når samme gulv skal legges i 
tilstøtende rom. I slike tilfeller skal 
det brukes overgangslister som 
sikrer utvidelsesfugen. Skinnen skal 
ha en utvidelsesmargin på 5mm. 
Dørkarmen bør kuttes i samme 
tykkelse som parkettstaven med en 
fintannet sag. På den måten sikrer 
man mulighet for utvidelse. 

Etter at gulvet er lagt, skal 
avstandskilene plasseres. 
Sokkellistene (kan monteres både 
med og uten clips-systemet) festes 
langs veggen – ferdig. 

Demontering av Top Connect: 
Bordene kan skyves parallelt fra 
hverandre.

Quali ty F loor ing



Tiltak før leggingen: 
Pakkene må først åpnes like før gulvet skal legges. I vintermånedene 
må originalpakkene med bordene som skal legges først tilpasses en 
leggetemperatur på 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 den lagte flaten anbefaler vi at man under 
leggingen tar 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. Ved 
flytende legging må ikke lengden eller bredden på gulvet som skal legges, 
være mer enn 10 m. Ved legging på gulv i rom som er mer enn 10 m lange 
eller brede, må det legges ned utvidelsesprofiler. 

- I smale ganger må du alltid passe på at leggeretningen forløper på langs. 

- Ved T-, L- eller U-formede grunnriss er det nødvendig å atskille de enkelte 
delflatene etter formen på rommet med egnede profilsystemer. 

Til bruk i industriell/offentlig sammenheng anbefales det å lime parketten 
komplett til underlaget. Ta kontakt med nærmeste forhandler for 
bestilling av vår spesielle bruksanvisning til dette formålet. Parkett med 
underliggende dempingsunderlag er ikke egnet til å klebes på hele flaten. 

Klargjøring av undergulvet: Undergulvet må være plant, tørt og fast, 
og gjeldende DIN-standard skal overholdes. Egnet er f.eks. betonggulv, 
støpeasfalt, V100–gulvsponplater, gamle gulvbelegg som f.eks. keramiske 
eller nålefiltbelegg. 

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) %

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. 

 For å fjerne grovere smuss kan gulvoverflaten rengjøres intensivt og 
jevnlig med clean & green active. Etter hver basisrengjøring må gulvet 
behandles med polish eller clean & green natural. 

Parkett med olje/voks finish:
Første pleie: Det er ikke nødvendig å pleie gulvet rett etter legging. Vi 
anbefaler deg likevel å behandle gulvet forsiktig spesielt de første åtte 
dagene etter legging. 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. 

Tørr rengjøring: Det er som regel tilstrekkelig å rengjøre parkett med 
olje/voks fnish tørt – ved bruk av mopp, myk kost eller støvsuger. 

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

Pleie: Parkett med olje/voks finish kan, avhengig av belastningen, pleies 
med & green aqua oil. Du bør alltid pleie gulvet hvis det har synlige sår 
som følge av stor belastning. 

Renovering: Parkett med oljet/vokset overflate kan repareres på mindre 
områder uten vanskeligheter. Riper, små brannflekker og – skulle uhellet 
være ute – til og med fargeflekker kan utbedres med Oljebalsam. 

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. 

Romklima: 
For at parketten skal få beholde sin verdi, men også for at menneskene 
skal føle seg vel, kreves det en sunt boligklima med ca. 30-60 % relativ 
luftfuktighet og 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 varmeperioden er over. 

Hvordan du kan beskytte gulvet ditt enda bedre: 
For å bevare gulvets verdi, er det en fordel å montere møbelknotter av teflon 
(PTFE) under stol- og bordben og plassere 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. 

12/15 Vi tar forbehold om tekniske endringer som følge av videreutvikling. 

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

Quali ty F loor ing


