M O N TA G E I N F O R M AT I O N

Klargøring
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Pergo trægulve leveres med instruktioner i form af tegninger.
Nedenstående tekst beskriver montagen af et flydende gulv og
er opdelt i tre dele: klargøring, montage-afslutning og rengøring.
Vi anbefaler at læse beskrivelserne omhyggeligt igennem og
sammenholde dem med illustrationerne. Spørgsmål og øvrige
kommentarer bedes rettet til en forhandler/teknisk service for Pergo.
Det anbefales kraftigt at anvende originale Pergo dele af hensyn til
den fulde produktgaranti.
FØR START
Parketgulve er til brug inden døre og skal behandles derefter,
før, under og efter, de er lagt. Montagen foretages efter eventuelt
malerarbejde og andre vådarbejder er færdige og tørre. Hvis der skal
foretages andet arbejde efter montagen, skal Pergo parketgulvet
dækkes med et åndbart materiale. Afdækning må IKKE tapes direkte
på overfladen, da limen kan skade den lakerede eller oliebehandlede
overflade.
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Gulve fra Pergo fås i forskellige formater, mønstre og kvaliteter.
Kontrollér, at du har modtaget de gulvmaterialer, du har bestilt, før
du begynder at lægge gulvet. Det er altid en god ide at gemme
et af ende mærkaterne sammen med kvitteringen. Undlad at
montere gulvplanker med beskadiget overflade, kanter eller
samlinger. Kontrollér omhyggeligt hver enkelt planke før og under
montagearbejdet - helst ved dagslys. Husk, at træ ikke er et ensartet
materiale. Der kan være forskelle fra den ene planke til den anden,
ligesom der er forskel på de enkelte træer. Der kan forekomme
splintved, knaster og revner alt efter den valgte kvalitet, type,
kollektion og sortering. Det er naturligt for træ og kan ikke anses for
at være en fejl ved produktet. Du skal således altid kontrollere, om
du har fået det rigtige indtryk af gulvet før montage, og om du har
alle oplysninger. Når først et parketgulv er monteret, anses det for
at være accepteret, og eventuelle fejl og farvevariationer i plankerne
kan ikke danne grundlag for en klage. Vi anbefaler at blande planker
fra flere pakker under montagearbejdet.
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Når pakkerne med gulvplankerne er ankommet, skal de
akklimatiseres. Til det formål skal de, før gulvet lægges, opbevares
uåbnet og liggende fladt ned, med afstand til vægge og gulv. Det
anbefales at opbevare dem ved normal rumtemperatur (15-20 °C)
og en relativ fugtighed på 25-85 % i mindst 48 timer før montage.
Et Pergo gulv består af rigtigt træ og vil naturligt nok udvide sig og
trække sig sammen ved ændring i den relative fugtighed. Udvidelsen
på et færdigmonteret gulv varierer lidt mere i bredden end i længden.
Eksempel: Ved 20 °C og en relativ fugtighed på 40-60 % ændrer
det sig ikke ret meget. Pergo trægulve fremstilles og leveres med
et fugtindhold, der gør, at de kan holde til en relativ fugtighed på
25-85 %. I et tørt klima, som f.eks. i Norden om vinteren, kan den
relative fugtighed falde til under 25 % og om sommeren stige til
over 70 %. Det medfører ændringer i gulvets overflade. For at sikre
tilstrækkeligt med plads til disse naturlige ændringer og undgå
åbne samlinger, knirkelyde mv. skal plankerne i et rum af normal
størrelse i en bolig altid lægges med en afstand på i gennemsnit
10 mm til vægge, dørtrin, trapper, rør mv., så der er plads til
udvidelse. Brug afstandsstykkerne fra monteringssættet for at sikre
den rigtige afstand. Skal gulvet
i
lægges om vinteren ved en meget
Yearly
RH %
lav luftfugtighed, skal afstanden kun
30%
50%
være 8 mm (lav luftfugtighed = gulvet
x = 8 mm
x = 10 mm
kryber). Skal gulvet lægges om
sommeren ved en høj luftfugtighed,
skal afstanden øges til 15 mm (høj
luftfugtighed = gulvet udvider sig). Mellemrummet skal efterlades
uden at være fyldt med forsegler, silikone eller klæbemidler. Et
flydende (eller svømmende) gulv er reelt set flydende, hvorfor gulvet
aldrig må fastgøres med søm, lim, skruer eller på anden vis.
Skal gulvet limes fast, skal den eksisterende gulvbelægning fjernes
helt. Undergulvet skal være fast, hårdt, tørt, jævnt og leve op til
kvaliteten. Vær opmærksom på, at træ og/eller organiske materialer
kan/vil tørre ud enkelte steder, så parketgulvet vil lide skade, hvis
en varmekilde (f.eks. varmeblæser, brændeovn mv.) generer megen
varme.

48h
500 mm
500 mm

>15°C
25-85% RH

X

75%
x = 12 mm
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Sørg omhyggeligt for, at der ikke forekommer ujævnheder nogen
steder på undergulvet. Brug en ca. 1 m lang afretningsplanke til at
sikre, at eventuelle ujævnheder er maksimalt 2 mm. Der må ikke
forekomme ujævnheder højere end 1,2 mm inden for en radius
af 250 mm. Brug eventuelt et nivelleringsmiddel for at opnå et
underlag, der er tilstrækkeligt jævnt.

1000 mm
< 2 mm
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Vi anbefaler på det kraftigste at bruge et Pergo
underlag for at opnå optimal lyddæmpning, gøre
gulvet behageligt at gå på, forhindre gulvet i at
knirke og udligne mindre ujævnheder. Lægges
et flydende gulv på et betongulv, et undergulv
i cement, eller hvis der også er tale om gulvvarme,
skal der altid lægges en dampspærre. Hvis det
valgte Pergo underlag ikke er med dampspærre,
skal der til det formål som minimum også bruges
en 0,2 mm plastfolie til at danne spærren.
Sørg for, at plastfolien lapper over med mindst
200 mm. Ved brug af andre former for underlag
end et Pergo underlag til flydende gulve skal det
pågældende materiale overholde samme tekniske
specifikationer. I tilfælde af problemer, som
skyldes underlaget, dækker garantien ikke.
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Pergo trægulve må ikke monteres i et typisk
vådrum eller i rum med gulvafløb. Gulvene må
ikke monteres direkte på strøer.
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Undergulve i et mineralsk materiale som f.eks.
beton skal være tilstrækkeligt tørre før montage
(< 2,5 % CM / 75 % RH). Hvis fugtindholdet er
derover eller kan blive højere, skal der anvendes
en anden slags fugtspærre.

250 mm
< 1,2 mm
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Recommended
PERGO
underlayments.

Minimum
0,2 mm PE
+
PERGO
underlayment
or combi

<2,5 CM% /
Tramex RH 75%
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Overvej nøje den retning, plankerne skal lægges i, før arbejdet
påbegyndes. Vi anbefaler normalt, at gulvplanker lægges parallelt
med lysindfaldet. Hvis lokalet er langt og smalt som en gang, ville
vi lægge dem parallelt med de lange vægge. Vær opmærksom på,
at den naturlige farve kan påvirkes af sollyset (misfarvning pga. UVstråler kan ikke undgås). Farverne kan således falme og ændre sig,
hvilket er helt naturligt og ikke en fejl ved produktet.
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Pergo trægulve er nemme at lægge uden brug af dyrt værktøj. Ud over nogle få almindelige stykker
værktøj (lim, limspatel, tommestok, blyant, hammer, fukssvans eller stiksav, vinkel samt eventuelt
en elektrisk boremaskine og arbejdshandsker) skal du bare bruge monteringssættet fra Pergo, der
indeholder slagklods, slagjern og afstandsstykker. Sørg for, at have alt værktøj tilgængeligt, inden du
starter monteringen.

3mm

5mm

1mm

2mm

5mm

2mm

1mm

5mm
2mm
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Vær forsigtig, når du saver i en Pergo træplanke,
så du undgår, at der kommer splinter eller flis.
Hvis du bruger en fukssvans, skal du vende
plankens dekorative side opad, og hvis du bruger
en stiksav skal den dekorative siden vende
nedad.
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Alle Pergo træplanker kontrolleres systematisk for eventuelle fejl
og mangler, inden de pakkes. Plankerne kan dog stadig blive
beskadiget under transport, eller når pakkerne åbnes. Monter ikke
planker med beskadigede overflader, kanter eller kliksamlinger.
Kontrollér hver enkelt planke grundigt før monteringen. En kasse fra
Pergo kan indeholde en enkelt planke bestående af flere, kortere
start-/endestykker for at gøre montagearbejdet nemmere. Antallet
af kortere start-/endestykker pr. kasse kan variere fra to til tre. Den
samlede længde af alle de kortere stykker vil altid være den samme
som længden af en hel standard planke.

i

Vær opmærksom på, at træ ikke er et ensartet materiale. Der
vil være forskelle fra planke til planke, lige som der er forskelle
mellem forskellige træer. Det sikrer dig en samlet varm og naturlig
fornemmelse, som et parketgulv giver. Der vil også forekomme
knaster og revner alt efter kvaliteten og den valgte sortering. Det
er helt naturligt og er ikke en fejl ved produktet. Du skal derfor altid
sikre dig, at du har dannet dig det rigtige indtryk af gulvet og fået de
rette oplysninger fra forhandleren før montage. En monteret planke
anses for at være accepteret, og der kan ikke foretages reklamation.
Vi anbefaler at blande plankerne, så der tages planker fra forskellige
kasser under arbejdet.

5mm

3mm

2mm
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Parketgulve kan monteres flydende eller fuldlimet.
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Der kan kun limes direkte på et undergulv, der er egnet til det (hvad
angår jævnhed, fasthed, revner mv.) i henhold til de almindelige
principper og standarder. Undergulvet skal være tilstrækkeligt
tørt, hårdt og ensartet. Man skal sørge for at bruge en dertil egnet
lim. Følg anvisningerne, hvad angår tørretid, forbrug, påføring mv.
Anvisningerne leveres af limproducenten. Prøv at gå så lidt som
muligt på de limede dele af gulvet under montagearbejdet, hvis du er
ved at lime et gulv fast.
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<8m

2m

<1

Ved montering med lim er der ingen begrænsninger på længde og
bredde. Der skal også her været et mellemrum rundt i kanten af
lokalet, men der ikke brug for en T-liste ved døråbninger.

<8m

< 12 m
X

X
X
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Opmål omhyggeligt før start rummets længde og bredde,
og planlæg den nøjagtige montage, så du får et gulv
med et velafbalanceret udseende. Det vil sikre, at den
sidste række ikke ender med at være for smal. Hvis den
sidste række ser ud til at blive mindre 40 mm, er det
nemmere at lægge gulvet, hvis plankerne i første række
gøres smallere.

>40mm
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Montering foretages ofte parallelt med rummets længste
vægge. Den mest almindelige monteringsretning for alle
typer trægulve er fra venstre mod højre med fersiden (A)
ind mod den væg, der startes fra. Plankerne skal monteres
med fersiden (A) ind mod væggen. Husk altid at bruge
afstandsstykker, så du er sikker på at lave et mellemrum!
Takket være PerfectFold™ patentet er det meget let
at montere gulvet. Denne patenterede løsning gør det
meget let at tage en planke op igen uden at ødelægge
kliksystemet, hvis der er brug for det. Endesamlingen kan
samles på forskellige måder enten ved at vippe den ned,
vinkle den, skyde den eller slå den ind horisontalt. Den
hurtigste, nemmeste og mest sikre måde er at vippe den
ned. Det kan være praktisk med en gummihammer til at
dobbeltjekke samlingerne og forsigtigt banke på dem
med, hvis der er brug for det.
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Gør første række smallere, eller sav som minimum feren
af for at sikre den første afstand til væggen. Hvis væggen
buer eller er ujævn, skal første række saves til og formes
efter væggens facon. Brug afstandsstykker! Sav også
feren af første planke på den korte side. Denne planke vil
derefter have plastikferen i enden i højre side.
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Læg de første to rækker som vist på tegningen. Vi
anbefaler, at endesamlingerne lapper over/forskydes
med ca. 1/3 af plankens længde, men aldrig mindre end
300 mm. Læg de første to rækker som vist, så vil det
være nemmere at sikre en lige række til lægning af resten
af plankerne. De afsavede stykker fra 1. og 2. række vil
i reglen være perfekte planker at starte 3. og 4. række
med. Husk altid at bruge afstandsstykker, så du holder
den rigtige afstand til væggene. Vip den planke, der skal
lægges, op i en vinkel på 20-30°, skub den ind i falsen på
den lange side og lad den glide stille og roligt hen mod
venstre, til enderne af plankerne støder sammen. Tryk
derefter ned på planken, hvorefter PerfectFold systemet
får enderne til at låse perfekt sammen. Kontrollér altid hver
enkelt samling, før du fortsætter (bank eventuelt forsigtigt
på en slagklods med en gummihammer).
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1/3-1/2
(> 300 mm)

≈ 20-30°
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For at få en pæn afslutning, hvor det næste gulv møder en
dørtærskel, anbefaler vi at save ud under dørlisterne. Du sikrer, at du
saver rigtigt ud ved at vend en planke om og placere den på gulvet
op imod dørkarmen. Placer derefter fukssvansen fladt mod planken
og sav ganske enkelt igennem karmen/listen som vist. Fjern de løse
stumper og støvsug resterne væk. Nu kan du ganske enkelt skyde
gulvet ind under karmen/listen og få en perfekt afslutning. Det skal
bemærkes, at det anbefales, at du gør dette, før du begynder at lime!
25
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Hvis du skal montere et Pergo trægulv omkring rør, skal du måle
og markere plankerne grundigt med det nøjagtige midtpunkt for
hvert rør. Bor et hul i hvert af de markerede punkter svarende til
diameteren på røret + 16 mm under tørre forhold og 24 mm under
mere fugtige forhold. Hvis de sidder på den lange side af planken,
skal du lave et 45° snit fra hvert af hullerne til kanten på planken og
derefter save mellem hullerne som vist. Hvis de sidder i enden af en
planke, skal du lave et lige snit gennem planken. Montér planken.
Brug afstandsstykker til at sikre en tæt limet samling, og fjern straks
rester af lim på gulvets overflade med en fugtig klud. Mellemrum
mellem rørene skal sikre, at gulvet kan bevæge sig som forventet
fra årstid til årstid. De må IKKE fyldes med fugemasse, silikone
eller andre klæbemidler. Brug Pergo radiatorrosetter til at skjule
mellemrum omkring radiatorrør med.

i

ØD

Ø D + 10 mm/ + 20 mm

13

Kontrollér den endelige overflade på det monterede gulv, fjern alle
afstandsstykker og monter Pergo fodlister iht. de vejledninger, der
følger med fodlisterne. Undgå at gå på gulvet, før limen er hærdet
helt op. (Følg limproducentens anvisninger).
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Undlad at bruge gulvet, før limen er tør, hvis du er ved at lime gulvet
fast (følg limproducentens anvisninger). Det anbefales at sikre en
temperatur på 15-22 °C og en relativ fugtighed på 25-85 % efter
montagen. Om vinteren er luften inden døre i reglen meget tør,
hvorfor det stærkt anbefales at bruge en luftfugter for at opretholde
en stabil luftfugtighed. Sommer og efterår, når den relative fugtighed
er høj, skal der være god udluftning i rummet.
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Snavs og støv fjernes fra gulvet med en tør klud, en kost eller en
støvsuger. Støvsugeren skal være udstyret med bløde hjul og et
særligt parketmundstykke for at undgå, at gulvet ridses. Rengør
aldrig et trægulv med en damprenser. Første gang gulvet skal
rengøres, skal det sikres, at AL snavs og støv er væk, før der bruges
en klud. Trægulve må absolut ikke udsættes for våd rengøring.
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Brug kun de anbefalede rengøringsmidler til pleje af gulvet. Husk, at
dit gulv kan lide skade, hvis du bruger andre rengøringsmidler. Tør
altid gulvet af med det samme, så der ikke er synlige rester af fugt
eller væske på det. Affasede parketgulve må kun rengøres med en
tør klud.
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Er der stole med hjul, skal hjulene
være "bløde hjul", og der skal være et
køreunderlag i plast, der hvor stolen
vil blive placeret eller brugt. Benene
på alle møbler skal være forsynet med
filtpuder, så de ikke kan ridse den
lakerede/oliebehandlede overflade.
Undgå at skubbe/trække møbler
over træfladen for ikke at ridse. Det
anbefales at løfte møblerne. Læg
altid en god aftørringsmåtte foran
indgangsdøren, så der ikke bliver
slæbt sand, snavs eller vand ind, som
eventuelt kan beskadige gulvet.

Softwheel
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Du kan finde særlige rengøringsanvisninger for produkterne hos
en Pergo forhandler eller på hjemmesiden. Du bedes læse dem
grundigt, før du går i gang med at pleje lakerede og oliebehandlede
flader.
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Producenten er ikke ansvarlig for problemer eller skader som skyldes
ukyndig klargøring af undergulvet, selve gulvmontagen, eller hvis
gulvet udsættes for uegnede klimatiske forhold eller forkert pleje.
Retten til erstatning for beskadigede eller anderledes farvede planker
omfatter ikke parketgulve, der allerede er lagt. I sager ud over det
sædvanlige anbefaler vi, at du sætter dig tilstrækkeligt ind i de
konkrete krav vedrørende dit byggeprojekt. Du bedes kontakte en
forhandler i tilfælde af yderligere spørgsmål.

