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Denne parketten er bygd opp av to lag. Det øverste laget 
består av ca. 3,5 mm slitesjikt (Traffic ca. 5,5 mm slitesjikt), 
mens bunnlaget består av nåletre i 6,5 mm tykkelse 
(Traffic 7 mm). Stavene er ferdigbehandlet med not og fjær 
på alle fire sidene.

NB! Som en generell regel, spesielt i nye bygninger, bør 
legging av parkett være noe av det siste som gjøres. 
I tilfeller der dette ikke lar seg gjøre, er det viktig at parketten 
beskyttes med et dekke, som f.eks. BOEN tildekningspapp, 
inntil alt arbeidet er fullført.

Prestige stav: 
10 x 70 x 470 mm: 
32 venstre staver + 32 høyre staver per kartong

Maxi stav:  
10,5 x 100 x 1000 mm = 26 høyre staver, for noen produkter 
tilbys også venstre staver til å legge fiskebensmønster. 
10,5 x 100 x 833 mm = 20 høyre staver per kartong. 
NB! Lengden på 833 mm finnes bare for utvalgte produkter. 

Traffic stav:  
12,5 x 70 x 470 mm: 
26 venstre staver + 26 høyre staver per kartong

Ulike leggemetoder
Prestige og Traffic gir deg stor valgfrihet når du skal legge 
mønstergulv. Det kan legges i mursteinsforbant eller klassisk 
fiskebensmønster. Fiskebensmønsteret kan legges enkelt, 
dobbelt eller trippelt, diagonalt eller parallelt med veggen. 
En kombinasjon av forskjellige tresorter gir flere muligheter 
til å lage mønstre. Siden Prestige har lignende høyde som en 
mengde tilstøtende gulvtyper, kan den kombineres f.eks. med 
keramiske fliser eller tepper.
Maxi legges hovedsaklig i stavmønster, noen produkter 
kan legges i fiskebensmønster. Den har  format som 
passer spesielt godt i større stuer og romslige lokaler. Vær 
oppmerksom på at det må bestilles både høyre og venstre 
stav ved legging av fiskebein. 

Generelt
Våre fagfolk har sortert og klassifisert parketten. Dersom det 
skulle være tvil om sorteringen, skal reklamasjon på sortering 
eller eventuelle synlige feil fremmes før parketten er lagt. 
Husk at den som legger er ansvarlig for det ferdige resultat. 
Tre er et naturprodukt, med naturlige variasjoner i farge og 
struktur.

Klimatiske forhold
Parkettstavene, som er pakket i polyetylen, må behandles 
med forsiktighet for å unngå skader. Ved oppbevaring 
anbefales det å holde en romtemperatur på ca. +18 °C, da 
store temperatursvingninger kan forårsake kondens inni 
pakningen. Parkett er et naturlig, vanntiltrekkende produkt, 
og i rom med høyt fuktighetsinnhold kan fuktigheten 
absorberes, noe som fører til at treet utvider seg. 
I 72 timer før og etter parketten er lagt, må luftfuktigheten 
i rommet ikke overstige 65 %, og romtemperaturen må ikke 
falle under +18 °C. Gulvets overflatetemperatur bør være 
minimum +15 °C. Stavene bør oppbevares i rommet der gulvet 
skal legges i minst 48 timer før emballasjen åpnes. 

Undergulv
Prestige, Maxi og Traffic limes til undergulvet, som må være 
plant og fagmessig lagt. Dette omfatter avrettingslag, 
betong, sponplater og kryssfiner. Undergulvet må oppfylle de 
vanlige kravene for legging av parkett, dvs. være tørt, plant, 
bærende, rent (uten sementklumper) og uten olje og smuss. 
Etter at eventuelle utbedringer av undergulvet har funnet 
sted, kan parketten legges i henhold til gjeldende normer 
og tekniske spesifikasjoner. Man må være spesielt nøye når 
det gjelder å få undergulvet plant, slik at det ikke oppstår 
luftlommer.
Dersom undergulvet er ujevnt, bør det jevnes ut med en egnet 
sparkelmasse. Alle eksisterende tepper eller plastikk må 
fjernes. 

Langstav Langstav 
mursteinsforbant

Diagonal

Langstav trippel Fiskeben
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Maks. fuktighet undergulv
Målt etter CM-metoden skal betongfuktigheten 
maks. være 2 % (1,8 % på gulvvarme)
Anhydrittgulv: maks. 0,5 % (0,3 % på gulvvarme)

Gulvvarme
10 mm ferdigparkett har en varmeledningsevne på 0,07 W/m²  
og egner seg godt for påliming til et undergulv med 
gulvvarme. Varmeeffekten må ikke overstige 60 W/m². 
Undergulvets temperatur må ikke overstige +27 °C. Anlegget 
må være termostatstyrt og monteres slik at det gir en jevn og 
lik belastning over hele gulvflaten. Tresortene bøk og lønn 
bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer 
følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir. 

NB! Eventuelle pyntetepper på parketten må ikke ha 
underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil 
isolere varmen under teppet og eventuelt skade parketten.

Rengjøring og vedlikehold
BOEN 1-stavsparkett er ferdig overflatebehandlet med enten 
lakk eller naturolje. Lakken er av typen AS-lakk (anti-scratch), 
UV-herdet, ekstremt ripefast og meget slitesterk. Umiddelbar 
etterlakkering anbefales ikke, men dersom det under spesielle 
omstendigheter er nødvendig med ekstra lakkering. 
Vi anbefaler våre rengjørings- og vedlikeholdsprodukter til de 
forskjellige overflatene.

Gulvet rengjøres best ved tørrmopping eller støvsuging. 
Dersom gulvet vaskes er det viktig at vannbruken begrenses. 
La ikke vann bli liggende å selvtørke på parketten. 
For behandling av ubehandlet parkett, anvend egnede 
produkter. 

Bruk av lim
BOEN 1-stavsparkett må limes direkte til undergulvet. Not og 
fjær må IKKE limes. Valg av lim avhenger av type undergulv 
og forhold som går på bygningens utforming. 

Det bør kun brukes lim spesielt anbefalt for parkett, dvs. lim 
med minimalt vanninnhold. BOEN anbefaler Bona R590 
fuktprimer for å sikre seg mot fukt i betongdekket og Bona 
R848, et elastisk 1-komponent silanbasert lim for de fleste 
underlag. 

Limet bør påføres i henhold til produsentens instrukser. 
Området der limet påføres bør ikke være større enn at man 
kan fullføre påbegynt arbeid i løpet av 10 - 15 minutter.

Før man begynner legging må det planlegges hvordan man 
begynner. Dette avhenger av leggemønster.

Ved valg av langstav eller mursteinsforbant, er det en fordel 
å legge stavene sideveis for å ta hensyn til hovedlyskildens 
innfallsvinkel. 

Ved valg av andre mønstre bør leggingen begynne i midten 
av værelset. Midtpunktet fastsettes ved å legge ut styresnorer 
diagonalt fra hvert av rommets fire hjørner. Det er helt 
nødvendig med en ekspansjonsklaring på 8 - 10 mm mellom 
kanten av gulvet og alle vegger, søyler osv. 

Disse åpningene kan senere skjules av lister og/eller fylles 
med en elastisk, akrylbasert tetningsmasse. 

For å unngå det som kalles “bananer” i større værelser, 
anbefales det å bruke en mal når parketten legges. For å få 
et godt sluttresultat er det meget viktig at man er nøye når 
man legger den første raden med staver. Stavene legges 
alltid inn mot limet foran forrige rad og skyves og roteres på 
plass langs siden og enden på hver stav.

Legging 
– praktiske tips, ekspansjonsklaring ved veggene

Bruk et avkappet trestykke med rette kanter, f.eks. en planke 
eller et stykke kryssfiner, tegn opp en siktelinje for leggingen. 
Den bør være like lang som bredden av 4 - 6 staver, pluss en 
ekspansjonsklaring på 8 - 10 mm. 

Start leggingen mot veggen med fjæra mot veggen, mens du 
setter inn kiler for å sikre at ekspansjonsklaringen blir  
8 - 10 mm mellom veggen og første rad med parkettstaver. 
Først når området mellom veggen og siktelinjen er ferdig, 
fjernes kilene. 

Man bør fortsette med leggingen først når limet under 
dette området er tilstrekkelig herdet (det vises til instrukser/
anbefalinger fra limprodusenten). 

Ved legging av mønstret gulv er det viktig at rader med enten 
høyre- eller venstrestav er fullført før man begynner på neste 
rad (gjelder kun langstavmønstre).
 

Legging av langstav og/eller mursteinsforbant
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Legging av diagonal mursteinsforbant Legging av ruter eller sjakkmønster med Maxi

Ved denne type mønster, må leggingen starte i midten av 
rommet. Først må man finne rommets diagonalsentrum, 
deretter må man skru, spikre eller lime en rettholt langs den 
diagonale linjen. Start leggingen langs dette bordet med 
fjæra mot bordet, husk ekspansjonsklaringen på 8 - 10 mm 
mellom gulv og vegg.

Når første halvdel av gulvet er ferdig, fjernes rettholten. 
Først når limet er tilstrekkelig herdet (det vises til instrukser 
fra limprodusenten), startes leggingen av siste halvdel av 
rommet. 

NB! For å sikre at gulvet får et ensartet utseende ved legging 
enten i lengderetningen eller diagonalt, anbefales det å legge 
det trappetrinnsvis etter at de første 4 - 6 radene er lagt.

Ved legging av rute-/sjakkmønster vil 7 stk. 470 mm staver 
danne et nøyaktig kvadrat. For å bygge opp neste rute, må 
stavene vendes 90 grader. 

Start leggingen ved å sett ut en styresnor 470 mm + 8 - 10 mm 
fra veggen. Start med å legge komplette ruter mot veggen, 
der man får det beste visuelle inntrykket. 

Etter å ha tegnet opp en siktelinje langs gulvet, plasseres 
rettholtene som vist, i en vinkel på 90 grader. 

Start leggingen i dette hjørnet og legg ca. 1,5 m² om 
gangen. Dette området vil nå fungere som mal for resten av 
leggingen. 

Først når dette området av gulvet er tilstrekkelig festet til 
undergulvet (det vises til instrukser fra limprodusenten), 
fortsettes leggingen. 

NB! Det anbefales å kontrollere styresnoren med jevne 
mellomrom under leggingen. 

Rengjøring og vedlikehold
1-stavs parkett fra BOEN er ferdig overflatebehandlet fra 
fabrikk. Lakken er av typen AS-lakk (anti-scratch), UV-herdet, 
meget ripefast og slitesterk. Umiddelbar etterlakkering 
anbefales ikke. 

BOEN gulv er behandlet med oksidativ naturolje. Oljede gulv 
krever et hyppigere vedlikehold enn lakkerte gulv, overflaten 
friskes opp og beskyttet på nytt. 
Vi anbefaler våre regnjørings- og vedlikeholdsprodutker til de 
forskjellige overflatene. 

Gulvet rengjøres best ved tørrmopping elelr støvsuging. 
Dersom gulvet vaskes er det viktig at vannbruken begrenses. 
La ikke vann bli liggende å selvtørke på parketten. 

Legging av fiskebensmønster

Først festes noen staver til hverandre i samsvar med valgt 
mønster - enkel, dobbel eller trippel fiskeben - langs rommets 
midtlinje ved punktet like ved nærmeste vegg. 

Etter dette strekkes en styresnor fra midtpunktet i rommet til 
toppunktet på det forlagte gulvet. Dette området med forlagt 
gulv vil nå fungere som en mal under resten av leggingen. 

Først når dette området av gulvet er tilstrekkelig festet til 
undergulvet (det vises til instrukser fra limprodusenten), 
fortsettes leggingen. 

Husk ekspansjonsklaringen på 8 - 10 mm mellom gulv og 
vegg.

NB! Det anbefales å kontrollere styresnoren med jevne 
mellomrom under leggingen.
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