
LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGA innan du påbörjar 
läggningsarbetet. Vår garanti kräver att du följer läggnings-  
och underhållsanvisningarna samt garantivillkoren, som finns  
på vår webbplats. 

14 mm-brädorna med Profiloc 5G kan läggas som ett f lytande golv utan 
att brädorna fästs i undergolvet. Om du föredrar kan de läggas genom  
att limmas mot undergolvet. Mer information finns på limtillverkarens 
webbplats.

Brädorna ska inte läggas som självbärande golvyta. 

Tejpa aldrig direkt mot trägolvet utan endast mot skyddstäckningen. 
Tejper fäster så hårt mot golvytan att lacken riskerar att släppa när tejpen 
avlägsnas.

Beskrivande instruktioner för läggningen finns i golvförpackningarna 
eller på www.kareliaf loors.com. 

FÖRBEREDELSER
Luften i rummet ska ha en relativ luftfuktighet (RF) på 30–60 % och 
temperaturen måste vara 15–23 °C både under och efter läggningen.

Förvara de oöppnade förpackningarna i rummet i minst 48 timmar. 

Öppna förpackningarna efter hand under arbetets gång. Kontrollera att 
brädorna är felfria innan de läggs. Lägg inte skadade eller defekta brädor. 
Du kan byta ut brädan mot en ny hos återförsäljaren eller använda den 
som första eller sista bräda i en rad under läggningen. När brädan är lagd 
anses du som köpare ha godkänt den. 

UNDERGOLV
Undergolvet måste vara torrt, jämnt, solitt och rent. Undergolv består 
vanligtvis av betong eller trä.

Observera att textilmattor inte är lämpliga som underlag.

KONTROLLERA ATT UNDERGOLVET ÄR JÄMNT
Kontrollera undergolvets planhet vid 2 m mätlängd och vid 0,25 m 
mätlängd. Är ojämnheterna större än + eller - 3 mm vid 2 m mätlängd 
eller större än + eller -1,2 mm, vid 0,25 m mätlängd, måste de först 
utjämnas. Karelia accepterar även mätning med en meter mätlängd. 
Toleransen är då + eller - 2 mm.

FUKTSPÄRR
Kontrollera undergolvets fuktighet. Undergolv av nygjutna betong-
bjälklag eller lättbetongbjälklag, golv över varma eller fuktiga lokaler, 
betonggolv direkt på mark, över kryprumsgrund eller på golvvärme-
system skall först ha en åldersbeständig 0,2 mm polyetenfolie (PE) som 
fuktskydd. Lägg med minst 200 mm överlappning. Undergolvet skall 
vara väl rengjort för att undvika mögel. Är RF i underlaget över 90 % är 
ångspärr av plastfolie inte tillräckligt som fuktspärr. Innan golvläggning 
påbörjas måste eventuella fuktproblem åtgärdas. 

GOLV MED GOLVVÄRME
Golvvärmen måste fördelas jämnt över hela golvytan. Starta värme-
systemet minst två veckor innan brädorna ska läggas. Justera så att 
systemet ligger på 2/3 av maximal effekt innan läggningen. Detta ska 
göras oavsett tid på året. Se till att rummen är väl ventilerade. Golv-
värmesystemet ska ställas in på en lägre temperatur (cirka +18 °C) en  
till två dagar innan brädorna läggas och justeras tillbaka till normal 
temperatur stegvis en till två veckor efter att läggningen är färdig. 

Med uppvärmda golv får yttemperaturen i trägolvet aldrig överskrida  
+27 °C.

Golvytans maximala temperaturvariation under en dag får vara max  
5 °C. Ta hänsyn till detta genom att mäta yttemperaturen i början av 
cirkulationssystemet, särskilt under mattor och vid golvvärmesystem med 
cirkulerande varmvatten. Golvvärme får golvytan att torka och gör att 
träet drar sig samman ytterligare. Den relativa luftfuktigheten i rummet 
ska hållas vid 30–60 % under alla årstider.
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När den relativa luftfuktigheten är under 30 % kan det göra att brädorna 
och slitskikten delar på sig och springor kan uppstå. 

Bok, kanadensisk lönn och jatoba reagerar starkare på variationer i den 
relativa luftfuktigheten än andra träslag, vilket gör det olämpligt att lägga 
dem ovanpå ett golvvärmesystem.

UTRYMME FÖR EXPANSION
Eftersom golvytans mått ändras under året ska det finnas ett utrymme  
för expansion på minst 10 mm till alla fasta föremål i rummet. Om 
rummet är bredare än 6 m ska du utgå från 1,5 mm expansion per meter 
golv under arbetet.

En expansionsskarv krävs om golvet är mer än 15 meter brett. Expansions-
skarvar måste skapas vid dörröppningar och vinklar i rummet och täckas 
med en dilatationslist. Fäst inte dilatationslisten i parketten. 

Inredningar, köksöar, väggar mm får aldrig fästas i parketten vid f lytande 
läggning. Montera därför all inredning först och därefter golvet. Om du 
av olika skäl ändå vill ha trägolv under inredningen måste trägolvet under 
inredningen delas upp och läggas som en separat yta med expansionsskarv 
mot övrigt golv. Ett alternativ till trägolv under köksinredning ar en 
spånskiva med motsvarande tjocklek. Trägolvet kan läggas under kyl, frys 
samt diskmaskin. Vitvarorna bör placeras på droppskydd för att undvika 
dolt läckage. Expansionsskrav mot golv under övrig köksinredning krävs.

LÄGGNINGSRIKTNING
Brädorna läggs vanligtvis parallellt med riktningen för dagsljuset som 
lyser in i rummet. Brädorna skall läggas i förband, d v s ändskarvar skall 
finnas i varje brädrad. En ordentlig förskjutning av ändskarvarna i 
intilliggande rader, minst 500 mm, skall finnas för att hålla golvet plant 

vid klimatvariationer. I avlånga utrymmen ska brädorna läggas i rummets 
längdrikting. Om läggningen görs på tvären i till exempel en smal hall, 
finns risken att golvet buktar upp vid hög relativ fuktighet. Om man likväl 
vill lägga på tvären i smala utrymmen, kontakta Karelia för rådgivning 
innan läggningen börjar. 

Dilatationslister: Alla lister och trösklar ska fästas så att golvet inte  
låses utan fungerar som ett f lytande golv. Använd inte fogmassa för 
expansionssskarvar på grund av den låga elasticiteten. 

MINSTA BREDD OCH AVSTÅND  
MELLAN BRÄDORNAS KORTÄNDAR
Mät rummets bredd och räkna ut hur bred den sista brädraden blir.  
Om bredden blir mindre än 40 mm bred, ska du såga till även den första 
brädraden, så att första och sista brädraden blir ungefär lika breda.

En ordentlig förskjutning av ändskarvarna i intilliggande rader, minst 
500 mm, ska finnas för att hålla golvet plant vid klimatvariationer.

ATT TÄNKA PÅ EFTER LÄGGNING
För Kareliagolv med ytbehandling av naturolja ska första underhållet 
göras direkt efter läggning, då golvet är rent och inga möbler är i vägen. 
Om golvet har en ytbehandling av UV-olja krävs inget underhåll direkt 
efter läggning.

Trä är ett naturligt material som gradvis mognar till sin naturliga färg, 
färgförändringen sker snabbast till en början. För att uppna en jämn  
yta, bör mattor inte läggas på golvet under de första månaderna efter 
läggningen. Om det redan finns ljusare partier från mattor etc, mognar 
de snabbt när de utsätts för dagsljus.
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Sinimäentie 8A
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