
Installasjonsanvisninger for flytende legging av parkettgulv med fugesystemet Barclick 

 

Flerlagsbord er et produkt som er fremstilt av 100 % tre. Bordets konstruksjon tåler endringer i 

temperatur og luftfuktighet svært godt. Ikke bare ett, men tre forskjellige trelag som er lagt i kryss, 

gir høy målstabilitet. Hvert bord er et ferdig overflatebehandlet produkt, klar til bruk så snart det er 

lagt. Alle som er noenlunde praktisk anlagt, vil klare å legge gulvet selv.  

Parketten er ikke beregnet for å legges utendørs eller på steder med høy fuktighet (vaskerom, bad, 

uterom). 

Alle fuktighetsskapende arbeider på vegger og innvendige tak, som grunning, sparkling, maling eller 

dekorativ pussing, bør være avsluttet før man monterer et tregulv. Fuktinnholdet i underlaget bør 

ikke overstige 2 % for betongunderlag, 0,5 % for anhydrittunderlag, 8 % for treunderlag (etter CM-

metoden). OBS! En dampsperre må alltid påføres når man har mistanke om at fukt kan forekomme i 

underlaget, og alltid når undergulvet er betongplate på mark, lettbetongbjelkelag, gulv over fuktige 

og varme rom (vaskerom, fyrrom osv.), gulv med innstøpte eller frittliggende varmekabler samt på 

bjelkelag over kryperom.  Den relative luftfuktigheten bør ligge på mellom 45 % og 60 %, og 

lufttemperaturen på mellom 18 og 24 °C. Fuktinnholdet i flerlagsbordet skal være på mellom 5 % og 

9 %.  

 

Følgende verktøy er nødvendig når man monterer gulvet:  

- hammer 1 kg 

- slagjern 

- slagkloss 

- håndsag eller stikksag 

- tommestokk, penn, kniv 

 

Parkettgulv kan legges på alle tørre og jevne underlag. Før montering må underlaget støvsuges, og 

ujevnheter rettes ut med sparkelspade.   

 

Før montering må man kontrollere underlaget for ujevnheter. Ujevnheter bør ikke være større enn 2 

mm på en lengde på 1 m. 

 

Husk å akklimatisere gulvbord i fabrikkemballasjen på monteringsplassen i minst 48 timer før legging, 

slik at de tilpasser seg forholdene i omgivelsene. 

 



Etter at man har støvsuget undergulvet, legger man et mellomlegg, f.eks. naturkork på rull. Husk å la 

det være et mellomrom mot veggen på ca. 10 mm. Mellom inntilliggende korkstrimler lar man det 

være et mellomrom på 2–3 mm. På samme måte gjør man det med mellomlegg av andre materialer, 

f.eks. trefiberplater. En dampsperre (0,2 mm polyetylenfolie) må brukes for alle typer av 

betongunderlag hvis man legger gulvet flytende. Dampsperren skal legges med minst 200 mm 

overlapping. Skjøtene skal tapes sammen. 

 

Retningen som bordene skal legges i, avhenger av rommets mål og hvordan lyset faller inn i rommet. 

Dersom ingen av veggene i rommet overstiger 8 m, anbefaler vi å legge gulvet parallelt med det 

innfallende lyset, altså vinkelrett mot det vinduet som slipper mest sol inn i rommet. Ved mål som 

overstiger 8 m eller avlange rom, f.eks. korridorer, bør gulvet alltid legges langs den lengre veggen. 

 

Gulvpakken åpnes med en kniv fra undersiden, for ikke å skade overflatelaget på bordet. 

 

Flerlagsbord består av 100 % tre, og hvert bord har et unikt utseende. Legg bordene ut på gulvet og 

planlegg utleggingsmønster. Deretter kan man begynne å montere.  

 

Sag av fjæren på den første raden med bord, slik at dilatasjonsfugen mot veggen kan legges korrekt. 

 

Vi legger det første bordet, og med avstandsklosser lar vi det være en dilatasjonsfuge på 10 mm ved 

hver vegg. Det neste bordet legges med kortsiden mot fronten på det første og kobles ved hjelp av 

en slagkloss for å danne den første gulvraden. 

 

Det siste bordet i første rad kappes slik at det oppstår en dilatasjonsfuge mot veggen på 10 mm. Det 

avkappede bordet legges med låsefugen mot forrige bord og bankes sammen ved hjelp av slagjern. 

 

Med den avkappede delen begynner man å legge neste rad. Vi setter den inn i noten på langsiden i 

en vinkel på ca. 20–30°.   

 

Ved hjelp av en slagkloss og hammer banker du sammen bordet på langsiden for å være sikker på at 

det ligger korrekt på plass.  

 

På samme måte fortsetter vi med de neste gulvradene. 

 

Den siste raden tilpasses i bredden med tanke på dilatasjonsfuge mot vegg på 10 mm. 



 

Bordet bankes sammen ved hjelp av slagjern. 

 

Dilatasjonsfuge mellom fliser og tregulv samt i døråpninger maskeres med en T-list. Det skal alltid 

være en dilatasjonsfuge i døren mellom to separate rom. 

 

Etter at man har montert gulvlister, er gulvet klart til bruk. 

 

Legge parkett på gulvvarme: Uansett hva slags gulvvarmessystem man har valgt, skal det skrives en 

rapport som bekrefter at undergulvet er oppvarmet, ikke senere enn 21 dager før man monterer 

tregulvet. Rapporten må underskrives av en kvalifisert gulvlegger. Dersom gulvet ikke legges 

umiddelbart etter at rapporten er skrevet, stiller du oppvarmingen på 21 °C ca. to uker før du skal 

legge gulvet, og holder også temperaturen på dette nivået når du legger gulvet. Bruk underlagspapp 

eller skum som er beregnet for gulvvarmesystem som underlag. Merk: Garantien gjelder ikke dersom 

det har oppstått skader pga. at gulvet er blitt uttørket/overopphetet. Varmesystemet skal være utformet 

slik at det gir en jevn varme over hele gulvflaten og aldri overstiger 27 °C på en hvilken som helst 

del av gulvflaten. Dette gjelder også under tepper, skap osv. For å oppnå dette kreves det et 

selvbegrensende elektrisk eller korrekt utformet, vannbåret gulvvarmesystem. Dampsperre må alltid 

påføres ved gulvvarme. Bordene bør installeres vinkelrett mot varmekablene. Når varmen passerer 

gjennom tregulvet, tørker gulvet mer enn normalt, og derfor kan det oppstå sprekker under 

oppvarmingsperioden.  

 

 


