PRODUKTDATABLAD

CELLO PARKETT EK 3-STAV PUDDING 5G

ALLMÄN INFORMATION
Produkt

Ek 3-stav dubbelvit, borstad, mattlackad, 5Gc

Artikelnummer
EAN-kod

501947015
6438313456223

MATERIAL / KONSTRUKTION
Konstruktion
Slitskiktens utseende
Ytbehandling
Läggning

Parketten är uppbyggd av tre lager trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt –
tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.
3-stavsbräda, Family sortering.
Färdiglackerad med 5 lager UV-härdad akrylatbaserad mattlack – 3
lager grundlack och 2 lager ytlack.
Limfritt klicksystem 5Gc. HDF i kortändarna.

(en läggningsanvisning finns i varje paket golv)

SLITSKIKT
Slitskiktens utseende

Hårdhet (Brinellvärde)

Matt akryllack (ca. 9° Gardner). Vitlaserad, borstad.
Vitlackad ek med kvistar som kännetecknar detta träslag. Träets
ådring bildar ett vackert, naturligt och oregelbundet mönster. Eken
mörknar med tiden under inverkan av UV-strålning. Små brister i trä
samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.
Medelvärde: 3.7

PRODUKTDATABLAD
MÅTT
Mått följer normen EN13489.
De nedan nämnda värdena gäller när golvet lämnar fabriken; värdena givna i enlighet med produktens typ
(flerskikts parkett).
Brädans mått
Kommentar
Tjocklek: 14 mm
Tillåten fogsprång (nivåskillnad mellan två närliggande brädor)
≤0,2mm
Längd: 2200 mm
Tolerans: +/- 0,1 %
Bredd: 207 mm
Tolerans: +/- 0,2 mm
Tjocklek på brädans enstaka skikt (enligt EN 13647)
Slitskikt
3,2 mm
Medelskikt
8,2 mm
Bottenskikt
2,6 mm

FÖRPACKNINGSINNEHÅLL
Antal brädor

Antal kvadratmeter

7 st. 2200 mm
eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm
eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm
3,18 m2

ANNAT
Fuktkvot vid leverans
Golvvärme

Garantitid

7 +/- 2%
Golvet kan monteras på elektriska och vattenburna golvvärmesystem.
Läggningen enligt instruktionen som finns i varje paket. Max. tillåten
temperatur på golvytan 27°C.
20 år

SLITSKIKTENS KÄNNETECKEN*
Klassificering på ytskikt enligt PN-EN 13489
Klassificering på ytskikt enligt Barlinek
Sunda kvistar
Kvistar: osunda, spacklade, utspridda på ytan
Hål efter kvistar, spacklade
Barkdrag
Färg

Sortering: fri
Sortering: Family
Upp till 30 mm i diameter
Upp till 25 mm i diameter
Upp till 15 mm i diameter
Får förekomma
Varierande färg; färgskiftningar typiska för träslaget får
förekomma
Fibermönster
Varierande
Märgstråle
Får förekomma
Ytved
Får förekomma längs stavarnas längd
Spacklade sprickor
Får förekomma / bredd: 1 mm, längd: 30 mm
Bionedbrytning
Får ej förekomma
*Enligt normen EN 13489 är det tillåtet att upp till 3% av batchen är brädor av en annan sortering. De ovan
nämnda egenskaper gäller ytskikten bara. Små brister i spacklingar får förekomma, särskilt på borstade ytor,
vilket är en avsedd effekt för den typen av ytbehandling. Egenskaperna mätta enligt EN 1310.

PRODUKTDATABLAD
ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL
Innan man börjar lägga golvet







Generella råd







Rengöring och rengöringsmetoder



Golvet kan läggas inomhus på varje torr, ren, beständig och
jämn yta.
De nyinköpta paketen ska läggas vågrätt i det rum där golvet
ska monteras och stå ouppackade under minst 48 timmar.
Rummet ska ha bra ventilation.
Brädpaketen öppnas successivt under läggningen. Man kan
öppna två paket för att titta på brädorna och planera sitt
önskade mönster. Man ska kontrollera brädorna mycket
noggrant i bra ljus innan och medan man lägger dem. De
eventuella skador som märks när golvet är lagt kan inte
reklameras.
Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar
golvläggningen!
Vatten och sand är trägolvets största fiender. För att skydda
golvet mot dess påverkan bör det finnas avtorkningsmattor
vid entréen som kan uppta sand och smuts, och inomhus bör
det vara mattor som upptar fukt.
Bord- och stolsben bör ha filttassar, för att skydda golvet
mot repor i ytskiktet. På speciellt utsatta ställen, exempelvis
under kontors stolar på hjul, bör golvet skyddas med
skyddsmattor.
Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för
människor och trämaterial. Luftfuktigheten i rummet bör
vara 30-60% RF vid ca. 20°C. Om fuktigheten går under 30%
uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. Överstiger
luftfuktigheten 60% kan golvet svälla.
Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel
dammsugning och torrmoppning. Vid avtorkning använd
endast neutrala rengöringsmedel i vattnet (se anvisning på
emballagen). Undgå vattenöverflöd och använd en urvriden
mopp. För mycket vatten tas bort omedelbart.

OBS! Trä är ett naturmaterial med unikt utseende. Bilder av parkett kan skilja sig från den verkliga
produktens utseende.
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