
 
            

 

  Versjon 3.0-2017. 

 

Monteringsanvisning for EIK Slottsplank 

 
EIK Slottsplank er et unikt gulv som med riktig installasjon og vedlikehold vil glede deg i mange år fremover. Ekstra brede og  lange  
gulvbord gir et ekstraordinært uttrykk kombinert med forskjellige farger, sorteringer og overflater. 

 
EIK Slottsplank er en limparkett. Bordene skal limes i not og fjær 
på langside og kortside. Parketten må ha muligheten til å bevege 
seg fritt når treet utvider seg, eller trekker seg sammen etter 
årstidene. Bruk D3 lim (lim for parkett) for å få best mulig resultat. 
Vi anbefaler bruk av Cascol Floor 3302 eller Wakol D6085. 

Parketten kan også skrus eller hellimes til underlaget. Ved 
benyttelse av treskruer er det viktig at det benyttes en gulvskrue 
i dimensjon 3,9 x 57 mm. Denne monteres på fjærsiden med en 
vinkel på 45 grader ned mot underlaget. 

Ved helliming til underlaget er det viktig at det benyttes et 
korrekt lim og riktig mengde pr. m2. Bruk alltid leverandørens 
limspreder for å oppnå riktig forbruk. Vi anbefaler bruk av 
SikaBond 54 eller Wakol MS 240.  
 

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke overflate ditt nye gulv 
har, og eventuelt om gulvet skal behandles etter legging eller ikke. 
Sjekk din ordrebekreftelse og FDV dokumentasjon for å finne 
mer informasjon om ditt gulv. 
 
Før monteringen 

Pakkene skal oppbevares uåpnet i minimum 48 timer i det 
rommet gulvet skal legges. Pakkene åpnes etter hvert som 
gulvet legges. Kontroller at bordene er feilfrie før monteringen 
begynner. Bord med feil skal ikke legges. De kan ev. brukes ved 
tilskjæringen. Det kan ikke reklameres på defekte bord som er 
lagt. Svinn ved legging er ca. 5 %. Dersom parketten monteres mot 
skrå vegger blir svinnet vesentlig høyere. Parkettrestene kan brennes, 
og emballasjen kan gjenbrukes. 
 
Parketten leveres i ulike sorteringer 

Se FDV rapport for flere detaljer. 
 
Inneklima 

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide 
seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene 
rundt. Så for å sikre et godt inneklima skal den relative 
luftfuktigheten alltid være mellom 35-65 % RF, og romtempera- 
turen må alltid ligge mellom 18-22° C. Ved en relativ 
luftfuktighet under 35 % vil treet tørke ut, og det kan oppstå 
sprekker. Vi anbefaler derfor å montere et termometer og et 
hygrometer i rom- met, slik at du lett kan kontrollere romklima. I 
vinterperioden januar, februar, mars og april kan de hende at 
det må benyttes en luftfukter i din bolig for å oppnå riktig 
inneklima. 
 
Undergulv / Underlag 

Kontroller med et langvater eller rettholt at undergulvet er jevnt 
og fast. Avvik på 2 m lengde må maksimalt være ± 3 mm. 
Betongundergulv jevnes ut med en avrettingsmasse. Gulv av tre- 
eller spon slipes ved ujevnheter. Ved legging på gamle tregulv bør 
man kontrollere at de gamle bordene sitter fast. Eventuelle løse 
bord må festes, før legging av ny parkett. 
 

Merk! Et eksisterende flytende gulv og teppegulv er ikke egnet 
som underlag, og må fjernes før man legger det nye gulvet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betong 

Fuktsperre er obligatorisk på alle undergulv av betong, og i 
tilfeller der undergulvet inneholder mer enn 7 % fuktighet. Er 
det tvil må fuktsperre alltid benyttes. 

 
Benytt kun godkjent fuktsperre 

Som godkjent fuktsperre anbefales ProVent eller Tuplex; en 
kombinasjon av fuktsperre og underlagsskum, som også er 
trinnlyddempende. Aldringsbestandig fuktsperre som legges 
med overlapp i skjøter. Skjøtene må tapes med aldringsbestan- 
dig tape. Over plastfolie må i tillegg 2 mm underlagsskum 
benyttes. Se fig 1. 

 
Tre / spon 

Under parketten skal det alltid legges et 2 mm underlagsskum, 
alternativt anbefales ProVent eller Tuplex for demping av 
trinnlyd. 
 
Gulvvarme 

Slottsplank kan monteres på gulv med undervarme. Det er kun 
210 og 240 mm bredde  

Som kan monteres flytende kombinert med gulvvarme. 
Bredde 260 og 300 mm må skrus eller hellimes til 
underlaget. 

 

Det er viktig at overflate temperaturen ikke overstiger 27 
grader C. At rommets luftfuktighet er mellom 35-65 % hele 
året og temperaturen mellom 18-22 grader. 

 
Ekspansjonsfuger 

Avstanden til vegg og faste installasjoner skal alltid være slik 
at gulvet har plass til bevege seg. Tilsvarende 
ekspansjonsfuge er også nødvendig ved rørgjennomføringer. 
Hvis gulvets totale bredde eller lengde er over 8x20 meter 
skal parkettgulvet deles opp med en ekspansjonsfuge.    I 
slike tilfeller må man bruke overgangsprofiler med 
tilstrekkelig ekspansjon på begge sider av overgansprofilen. 
Øvrige ekspansjonsfuger dekkes penest med en list. Listen må 
festes slik at parkettgulvet kan “flyte” fritt under denne. 

 
 
 
 



 
 
Montering 

Begynn leggingen i høyre hjørne og fortsett leggingen mot 
venstre. Fjæren på både kort- og langside skal være vendt inn 
i rommet. Det skal være god klaring langs alle vegger (1,5 mm 
pr. breddemeter). Bruk klosser/kiler som av- standsklosser. 
Kontroller med en utstrekt snor at den første raden er rett. 
Dette er viktig for slutt- resultatet. 

 

Det siste bordet på første rad må skjæres til, men husk at det 
skal være en klaring på 8 - 10 mm til veggen i kortenden. 
Marker med en blyant hvor bordet skal sages. 

 

Hvis du bruker en stikksag, må du skjære med baksiden vendt 
opp. Hvis du bruker en vanlig fintannet sag, må du skjære 
med forsiden vendt opp. Det avsagede bordet kan brukes til 
startbord på den neste raden. Bordet må være minst 40 cm 
langt, hvis det er kortere må du skjære av et nytt bord.  
Viktig! Det skal alltid være minimum 40 cm overlapp mellom 
kortende skjøtene i hver rad. Det beste visuelle resultatet får 
du ved å spre skjøtene slik at ikke dannes horisontale linjer. 

 

Bordene skal hellimes i notsporets overside på både kort- og 
langsider. Bordene legges flatt på gulvet og skyves inn for å 
forbinde kort- og langside samtidig. Slå bordene sammen 
med hammer og slagkloss slik at det ikke oppstår noen 
sprekker. Det er viktig at du bruker anbefalt slagkloss slik at 
du ikke skader bordet under montering for å presse sammen 
sluttbordets endeskjøt i hver rad. Sett kiler mellom gulv og 
vegg.  

 

Når 3 bordrader er satt sammen, kontrolleres alle skjøter (også 
endeskjøter) er tette og fine. La disse radene få tørke litt, slik at 
du har et godt utgangs- punkt for videre montering. Det kan 
også benyttes spennbånd for å oppnå enda tettere skjøter 
ved montering av store flater. 

  

Ved tilpassing av siste bord til vegg, plasser bor- det nøyaktig 
over det nest siste, og riktig bredde oppnås ved å anvende en 
parkettbit som mal mot veggen. Utsparing for 
rørgjennomganger o.l. må gjøres så rommelig (10 mm) at 
gulvet kan bevege seg fritt. Åpningen dekkes med 
rørmansjetter. Det vil være fordelaktig at gulvet skyves inn 
under dørrammer. Bruk et parkettbord for å måle ut høyden 
og sag av nedre del. 
 

Merk! I kvadratiske rom bør parketten legges i 
lengderetningen parallelt med innfallende dagslys. I avlange 
rom er det mest praktisk å legge bordene parallelt med 
rommets langside. 

 
NB! Ved flytende installasjon 
Ikke monter kjøkkeninnredning, kjøkken øyer, lettvegger eller 
andre faste installasjoner oppå parketten da dette gir låsing 
og hindrer parkettens naturlige bevegelse. Benytt en 
hullkopp til å skjære ut for innredningens sokkelbein for at 
denne skal hvile til underlaget. Gulvet skal ikke monteres 
sammenhengende gjennom døråpninger. Det skal etableres 
en spalte på 10 mm i deleskjør mellom rom. Her må det 
benyttes en overgangslist eller dørterskel. NB! Dørterskelen 
må ikke fastes til parketten på 2 sider! Ved montering av 
terskel til parkett anbefales elastisk 2-sidig tape som er egnet 
til dette formålet. 
 
NB! Bruk av parkettspenner. 
Vi anbefaler at installatør benytter parkettspenner ved 
montering av bredder fra 240 mm og bredere. Dette for å 
holde hele gulvet  sammen i skjøtene under montering.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

Vedlikehold av oljet gulv 

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av oljede gulv, for at det skal holde seg pent. Følger du disse rådene under, vil du ha glede av ditt 

nye saga gulv i mange år fremover. 

 

 
Rengjøring 

Regelmessig pleie 

Den regelmessige rengjøringen av et oljet gulv er støvsuging. Husk 
at børstene på munnstykket skal være nede. Det oljede gulvet kan 
også tørkes over. 

 

Gulvvask 

Et oljet gulv bør utsettes for så lite vann som mulig. Når gulvet er 
skittent vaskes det med et riktig vaskemiddel. Benytt gjerne en 
spray vaskemott for et perfekt vaskeresultat. Vi anbefaler Osmo 
Vask og Pleiemiddel 8016 eller Arboritec Cleaner. Følg 
produsentens anvisninger. 
 

Fjerning av flekker 

På oljede gulv kan flekker fjernes med Osmo Rens og Vedlikeholds 
voks, 3029 fargeløs. Flekker som har gått ned i overflaten kan 
fjernes ved å pusse over flekken med et veldig fint sandpapir, 
etterpå må du olje over flekken. 
 
Årlig vedlikehold 

Det er viktig å pleie gulvets oljede overflate regelmessig. På 
steder med stor slitasje påføres vedlikeholds olje. Denne 
regelmessige pleien er viktig for at gulvet skal beholde sin flotte 
overflate. 
 

Et vedlikeholds strøk påføres ved behov, avhengig av bruk og 
slitasje, henholdsvis 1 gang hvert 5 år i private hjem og 1 gang i 
året i bruksområder som kontor og lignende. 

Er det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold, og 
gulvet er bitt slitt og misfarget må gulvet slipes. Ny 
oljebehandling må foretas. 

 
Reparasjoner 

Mindre riper 

Gulvet behandles med vedlikeholds olje i samme farge som 
gulvet ble levert i, og oljen sprayes på ripen. Tørk deretter 
av med en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne ripen, 
men den vil være beskyttet med et lag olje og vil ikke være 
så synlig. 

 

Større riper og skader 

Gulvet slipes forsiktig med sandpapir 180 eller 240 og 
støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med 
vedlikeholds olje i samme farge som oljen gulvet ble levert i. 

 
Pass på det nye gulvet  

Det er meget viktig at du setter deg inn i forebyggende 
pleie av tregulv. Hvis uhellet er ute og gulvet får en skade 
eller overflaten blir slitt, benyttes ovennevnte 
fremgangsmåter. 

 

Viktig! Husk at all olje er selvantennelig, så brukte kluter, 
polersvamper/-skive, slipestøv mm. skal, pga. fare for 
selvantennelse, senkes i vann eller oppbevares i lufttett 
metallbeholder etter bruk. 

 

Denne garantien gjelder for EIK Slottsplank, og dekker slitesjiktet for 5 år fra kjøpsdatoen ved boligformål, og omfatter 
gulvoverflaten. 

 
Garantien gjelder KUN hvis gulvet er montert korrekt ifølge 
monteringsveiledningen. Garantien gjelder kun hvis gulvet har 
vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis gulvet 
er blitt utsatt for høy eller for lav luftfuktighet, eller i våtroms 
miljøer som badeværelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l. 
 
Følgende dekkes ikke av garantien 

• Merker, støt eller hakk som følge av mislighold, manglende eller 
galt vedlikehold, direkte skadeverk, ulykker 

• Deformasjoner i gulvet pga. feil luftfuktighet. Den relative 
luftfuktigheten skal alltid være mellom 35-65 %. 

• Naturlig falming pga. direkte sollys eller annen kraftig lyskilde. 
• Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet. 
• Farge-/nyanseforskjell mellom prøven og selve gulvet som 

monteres. 
• Striper, brann, uhell, insekts angrep eller force majeure. 

 

Viktig 
Gulvet skal nøye kontrolleres før montering, montert gulv med 
synlige feil / skader  erstattes ikke! 

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes 
skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder 
seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på 
stedet til et avtalt tidspunkt – slik at selgeren kan kontrollere 
om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens 
innhold og vilkår. 

 

Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til 
garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det 
aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en 
eventuell utskiftning av gulvet, tilleggskostnader som f.eks. 
malerarbeid, flytting av innbo o.l. dekkes ikke. Følgeskade 
dekkes ikke av garantien. 

 

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og 
produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert 
et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra vårt øvrige 
sortiment. Det foreligger ikke andre garantier enn de anførte i 
dette materialet. 

 

Dette dokumentet gjelder som garantibevis sammen med 
kjøpsfaktura. Kopi av kjøpsfaktura må sendes direkte til 
leverandøren innen 30 dager fra kjøpsdato / skaden ble 
registrert – ellers er garantien ugyldig. 
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