
LÄGGNINGSINSTRUKTION FÖR
BASPARKETT, MOSAIKPARKETT, INDUSTRIPARKETT

Kasthall trägolv skall placeras mitt i lokalen och acklimatiseras i minst 5 dygn innan läggning kan 
påbörjas. Den relativa fuktigheten i lokalen skall vara 30–60%. Förvara parketten i sin förpackning 
och öppna paketen successivt i takt med läggningen. Läs igenom läggningsanvisningen noga innan 
läggningen kan påbörjas. Flaken ska limmas direkt på lämpligt undergolv. Parketten är avsedd att 
slipas, spacklas och ytbehandlas efter inläggningen.

UNDERGOLVET
Parketten ska läggas på ett torrt, plant och fast undergolv.

RUMMET
Innan läggningen påbörjas bör alla bygg- och inredningsarbeten vara avslutade, speciellt målnings- 
arbeten. Både parketten och rummet ska vara uppvärmda till minst 18°C.

LIMNING
Vi rekommenderar Casco Elastic Plus eller likvärdigt. Följ limtillverkarens anvisningar för förberedelse 
av undergolv, applicering av lim, limlängd, öppen och bindningstid, etc. Använd linoleumvält för optimal 
vidhäftning i limmet. Observera att limmet ej får tränga upp mellan stavarna eller på ovansidan av parketten.

LÄGGNING/STEG-FÖR-STEG
1. Kontrollera undergolvets planhet med en rätskiva. Kraven beträffande buktighet skall uppfyllas, 
dvs ±3 mm vid 2 m mätlängd, samt ±1,2 mm vid 0,25 m mätlängd. Om 1 m rätskiva används är vårt 
krav ±2 mm. Ett oplant undergolv måste först avjämnas med exempelvis spackelmassa, eller täckas 
med diagonalt lagda plywoodskivor som skruvas i undergolv och skarvar avfasas. Tag för vana att alltid 
kontrollera att ytskiktet på undergolvet är av god kvalitet.

Minimum vidhäftning är:
• Kontor, etc: 1,2-1,5 Mpa
• Hårt belastade golv: 1,5-1,8 Mpa

2. Lämna en rörelsefog på ca 10 mm vid alla fasta föremål såsom väggar, pelare, värmeledningsrör, 
dörrar och trappor. Detta gäller även den eventuella byggskiva parketten läggs på. Vid läggning genom 
flera rum kan rörelsefogar lämnas vid dörrarna. 



3. Läggning från mitten av rummet. 
• Parketten skall läggas från rummets mitt.
• Markera med en snörslå en mitt- eller diagonallinje. För att undvika att få alltför små bitar kan  
 man i vissa fall förskjuta mitt eller diagonallinjen åt ettdera hållet. Prova hur stor förskjutning 
 som behövs genom att lägga ut flaken i bredd över golvet.
• Därefter markeras en linje till höger och vänster om mittlinjen motsvarande flakets bredd. Linjerna  
 är dels till för att få mönstret rakt, dels för att markera den yta, på vilken limmet ska strykas.

4. När första raden är färdig, slå en ny markering för rad nummer två.

5. Lim som kommit utanför linjerna bör torkas bort omedelbart. Torkat lim måste nämligen  
skrapas bort och ersättas med nytt.

6. Undvik att gå på nylagda ytor eftersom mönstret kan förskjutas. Beakta limtillverkarens 
anvisningar för torktid. Man kan behöva gå på en del av golvet för att kunna avsluta läggning, 
men iaktta försiktighet.

7. Slipa inte ytan förrän limfabrikanten anger att så kan ske. Första slipning görs med golvslip- 
maskin enligt GBR ś anvisningar.

8. Observera att golvet skall dammsugas mellan varje slipning.

9. Därefter spacklas golvet med fillerspackel. Efter torkning slipas golvet på nytt enligt 
GBR ś anvisningar.

10. Golvet skall micromoppas innan ytbehandling påbörjas.

11. Ytbehandling sker enligt tillverkarens instruktioner. Vi rekommenderar Saicos ytbehandlings- 
system: Ecoline Oil Ground Coat 34xx Eco i kombination med Ecoline Hardwax – Oil 3600 Eco.

12. Eventuell täckning av trägolv kan påverka torktider, utseende och råvaran. Se även information 
från leverantör av lim, spackel och ytbehandlingsmedel före att eventuell täckning sker. Vid täckning 
ska endast ventilerade icke plastat material användas. Tejpa aldrig direkt mot trägolvet eller ytbehand-
lingen. Tejp kan missfärga och skada trägolvet och ytbehandlingen.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
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