MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET
FRÅN

Görviks trä
VERKTYG & MATERIAL
Skruvdragare
Golvskruv
Hammare
Kofot
Såg
Häftpistol
Trälim
Underlagspapp (grålumpapp)

FÖRBEREDELSER

Det är viktigt att allt arbete med fuktigt
material är avslutat och att rummet
är uttorkat så att golvets fukthalt inte
påverkas. Den relativa fuktigheten i
rummet bör ligga på 40-55% och hålla
en temperatur på 17-23º .
För att hela golvet skall ha samma
fuktighetsnivå vid monteringen skall
golvet förvaras torrt och i obrutet
embalage. Förvara golvet något dygn i
det rum där det skall monteras så att
temperaturskillnaden hinner utjämnas.

UNDERLAG

Golvet kan monteras på bentligt golv
eller på golvläkt. Underlagspapp bör
användas mellan det nya golvet och
underlaget för att släta ut ojämnheter
samt minska golvljudet. Som underlag
används lämpligen grålumpapp.
Om golvet skall läggas över ett
betonggolv måste en fuktspärr läggas
på betongen. Fuktspärren utgörs av
åldersbeständig plastfolie (0,2 mm
tjocklek) eller annan godkänd
fuktspärr.

KONTROLL

För att reklamation skall komma i fråga
skall golvet avsynas före monteringen.
Börja med att avsyna de enskilda
brädorna. Undersök om eventuella fel
kan kapas bort eller om golvet kan
monteras så att felet inte får någon
betydelse för slutresultatet. Om brädor
som uppenbarligen inte håller rätt
kvalité hittas skall detta anmälas till
leverantören. I och med att brädan
monteras har köparen godkänt brädan
och denna kan därför inte bli föremål
för reklamation.

KRYMPNING

Trä är ett levande material som sväller
och krymper beroende på luftens
fuktighet. Det betyder att på vintern
när det är torrt inomhus kommer
golvet att krympa så det blir en
liten springa mellan brädorna. På
sommaren kommer dessa att svälla
ihop så golvspringorna kan försvinna
helt. Detta är helt naturligt för massiva
golv.

Några saker man bör tänka på beroende på vilket underlag som golvet skall
fästas på:

Underlagspapp

VID MONTERING PÅ GOLVBJÄLKAR

Golvbjälke

Om golvet skall läggas direkt på bentliga golvbjälkar bör ett skikt av dämpande
material placeras mellan golvbjälken och golvet för att minska stegljuden.

VID MONTERING PÅ BEFINTLIGT TRÄGOLV

Underlagspapp

Befintligt trägolv

Om golvet skall monteras över ett bentligt trägolv bör även här golvpapp
placeras mellan det bentliga golvet och det nya golvet för att minska
stegljuden.

MONTERING

1

Passa in den första golvbrädan med
notsidan mot väggen enligt gur 1.
Placera en fast avståndskloss mellan
brädans kortände och väggen. En
spalt på c:a 10 mm är lagom för att
golvet skall ha marginal om det skulle
expandera något. Placera även tunna
kilar parvis som avståndsklossar längs
golvbrädans långsida vid varje bjälke
samt vid skarven mellan två brädor.

VÄGG
GOLV

2

BESTRYK ENDAST
KORTSIDORNA
MED LIM

Placera nästa bräda och bestryk ändfogens med trälim. Stryk lim på fjäderns
ovansida och notens underläpp och pressa sedan samman brädorna.
Fjäder

Not

Använd en slagklots och slå ihop brädorna med en hammare. Torka bort
överödigt lim med en våt trasa. Använd EJ lim på brädornas långsidor.

3
Mät upp den sista brädan i raden så
att det blir en c:a 10 mm bred spalt
mellan brädan och väggen. Använd
en kofot eller liknande för att pressa
samman brädan med föregående
bräda. Skydda väggen med en träbit
enligt guren.

4
När hela raden monterats måste den riktas innan den xeras. Spänn ett snöre
mellan två spikar längs golvbrädorna och justera raden så att den blir rak.
Skruva därefter fast brädorna i reglarna med träskruvar enligt guren.

45

Skruvarna skruvas tillräckligt djupt för att nästa bräda skall kunna pressas fast.
Om golvet skall ligga på ett bentligt golv är 600 mm ett lämpligt avstånd mellan
skruvarna.

5

> 500 mm

Börja nästa rad med den avkapade delen från sista brädan i föregående rad.
Anpassa golvplankorna så att avståndet mellan ändskarvarna till två intilliggande golvbrädor blir minst 500 mm.

6

Fortsätt monteringen på samma sätt. Sista brädan i varje rad kapas. Biten som
blir kvar kan oftast bli första brädan i nästa rad. Kom ihåg att fördela skarvarna
så bra som möjligt över golvet med minst 500-600 mm mellan skarvarna i
intilliggande rader. Placera aldrig två skarvar i intilliggande rader i samma
mellanrum mellan två golvbjälkar.

7
Spalt

Trälim på fjäderns ovansida
och på notens underläpp

Den sista raden måste troligen anpassas till den motsatta väggen. Mät upp och
markera golvbrädans bredd enligt guren. Glöm inte en spalt mellan brädan
och väggen. Kapa sedan brädan längs strecket. Om det är svårt att skruva
fast den sista brädan kan den limmas längs sin långsida och pressas fast med
en kofot.
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