
MONTERINGSANVISNING
SAGA Herringbone

MONTERING: Gulvet er beregnet for flytende montering, men kan også hellimes til undergulvet. Når 
man legger flytende gulv, skal man bruke underlag med en trykkfasthet på minimum CS≥220 kPa.

VIKTIG: Når gulvet legges flytende må man langs alle vegger og faste installasjoner lime gulvet 
i klikklåsen da disse mindre bitene er mer utsatt for belastning. Bruk vannfast, men ikke vannbasert 
trelim klasse D3. Se bildeanvisning. 

Helliming av parkettgulv bør utføres av fagfolk. Å legge gulvet selv kan medføre at parketten blir 
skadet, forurenset med lim, eller at det blir lagt på en uriktig måte. Bruk lim og primer som er egnet 
for liming av parkettgulv. Vi anbefaler at primerlaget slipes før parketten limes. Kalsiumforbindelser 
skal fjernes fra sementunderlag. 

VEDLIKEHOLD: Bordene er ferdig overflatebehandlet med lakk, UV-olje eller naturolje. Gulv som er 
mattlakkert trenger ikke annet vedlikehold enn vanlig rengjøring. Se FDV dokumentasjon for mer 
utfyllende info. 

Dersom gulvet er behandlet med UV-olje anbefales det å påføre et ekstra strøk med vedlikeholdsolje 
umiddelbart etter montering. Gulv behandlet med naturolje, anbefales å beskytte med pleiemiddel 
rett etter montering. Gulv behandlet med naturolje må vedlikeholdes jevnlig. Ta kontakt med din 
forhandler eller leverandør av gulvet for mer info.

OBS! Før påføring av et nytt strøk olje bør det utføres en test på et bord på et mindre synlig sted for 
å se om oljene reagerer negativt på hverandre (for eksempel: misfarging). Jevnt og regelmessig 
vedlikehold av oljebehandlede gulv holder gulvet pent i mange år fremover. 

Vann og sand er to av de verste fiendene tregulvet har. Dersom det finnes vann eller sand på 
gulvet, må dette fjernes med en gang. 

VIKTIG! Alle gulvbord skal nøye kontrolleres i dagslys før montering. Reklamasjon på bord med 
synlige feil aksepteres ikke etter at gulvet er montert. Bord med synlige feil frasorteres og erstattes. 
Dersom det skulle være tvil om sorteringen finnes det opplysninger om produktets sorteringsklasse. 
Ta kontakt med din forhandler.

Les denne leggeanvisningen nøye før du begynner arbeidet.

FØR MONTERING 
Gode tips før man starter: 
• Sjekk at du har fått levert riktig type gulv. 
• Sjekk at det ikke er synlige skader på 

pakkene. 
• Reklamasjonsretten opphører etter at du 

har hatt rimelig tid til å oppdage evt feil.
• Små nyanseforskjeller i farge og glans kan 

forekomme mellom forskjellige batcher. 
• Sørg for god belysning. Enkelte feil kan 

være vanskelig å se i for lite lys eller i sterkt 
arbeidslys. Ved en evt. reklamasjon, skal 
du henvende deg til forhandleren der du 
kjøpte gulvet ditt.

• Pakkene skal oppbevares uåpnet og 
strølagt for akklimatisering i minimum 48 
timer i det rommet gulvet skal legges. 

• Arbeide som kan tilføre fuktighet (f.eks.
støping og maling) skal være avsluttet i god 
tid før montering.

• Meget Viktig! Undergulvet må være plant, 
tørt og stabilt. Undergulvet kan ha maks 
ujevnheter på 3 mm over 2 meter. 

• Parketten er best egnet å ligge i et klima 
med 18-22 °C og relativ fuktighet på 35-65 
%. Temperaturen i rommet ved montering 
må være minimum 18 grader.

• Ved undergulv av betong og mot bakken 
må det alltid brukes fuktsperre under 
parketten.

• Parketten er egnet å legges på gulvvarme, 
forutsatt at det alltid brukes fuktsperre, 
at varmen er maks 60 Watt/m2 og at 
temperaturen aldri overstiger 27 °C 
i overflaten. Dette skal begrenses med en 
gulvføler. Er det under samme gulvflate 
flere varmesoner, skal flatene fysisk deles fra 
hverandre for å unngå spenningsdifferanse 
i gulvet mellom sonene. 

• Vær forsiktig ved bruk av tepper 
i kombinasjon med gulvvarme da 
temperaturen under teppet blir høyere enn 
resten av gulvet. 

Se www.roomconcept.no for mer info.

PLANLEGGING:
Se også bildeanvisning
• Parketten kan legges i maks 15 meters 

bredde og 15 meters lengde
• Åpne flere pakker om gangen, slik at du 

kan mikse og matche bord ift. fargespill og 
variasjoner i sorteringen.

• Før og under monteringen må du 
kontrollere bordenes tilstand. Bord med feil 
eller mangler skal byttes hos forhandler.

• Dersom gulvet skal hellimes til undergulvet, 
bruk et lim egnet for helliming av parkett. 
Vær nøye med å følge limprodusentens 
anvisning.

LEGGING
Se bildeanvisning
Tips
• Bruk en senterlinje når gulvet legges.
• Husk 10 mm avstand til vegg og alle andre 

faste installasjoner.
• Bruk ikke teip direkte på et ferdig behandlet 

gulv som skal tildekkes midlertidig. Biter av 
lakken kan følge med når teipen dras av.

• Gulv som legges flytende skal flyte fritt 
og skal ikke legges sammenhengende 
gjennom dører eller tilstøtende rom 
uten at det deles opp med en 10mm 
ekspansjonsfuge. Det skal heller ikke legges 
under kjøkkeninnredning, kjøkkenøy, 
vedovn, lettvegger eller andre faste 
installasjoner. 

ETTER LEGGING
Se også bildeanvisning
• Leveres gulvet lakkert, er det klart til bruk 

umiddelbart etter montering. Ferdig 
lakkerte gulv må ikke overlakkeres med ny 
lakk uten at gulvet slipes først.

• Er gulvet naturoljet skal det påføres et strøk 
med pleieolje umiddelbart etter montering 
og før det tas i bruk. UV- oljet gulv påføres 
vedlikeholdsolje umiddelbart etter legging.

• Periodisk og regelmessig vedlikehold av 
oljede gulv fjerner de små sporene etter 
daglig bruk. 

• Svingninger i luftfuktighet og temperatur 
igjennom de forskjellige årstidene fører til 
at tregulvet utvider seg eller krymper. Dette 
kan gi for eksempel små sprekkdannelser 
i skjøter om vinteren. 

• Fargen i parketten vil over tid endre seg 
noe. 

• Vi anbefaler at man unngår bruk av tepper 
de første 6 mnd. I denne perioden vil gulvet 
modnes og da endre seg litt i fargen. 

• Beskytt gulvet med møbelknotter og matter 
der det er nødvendig.

Se www.roomconcept.no for mer informasjon.

GARANTI
Garantien gjelder for SAGA Herringbone 
parkett, og gjelder for gjennomslitasje 
av slitesjiktet ved normal bruk i 25 år fra 
kjøpsdatoen.

Garantien gjelder KUN hvis gulvet er montert 
korrekt iht monteringsanvisningen, og bare hvis 
gulvet er blitt brukt til boligformål. Garantien 
gjelder kun hvis gulvet har vært korrekt 
vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis 
gulvet er blitt utsatt for høy gulvarme, for lav 
eller for høy luftfuktighet, montert i våtroms 
miljøer som badeværelser, sauna eller ved 
utendørsbruk o.l.

Følgende dekkes ikke av garantien:
• Merker, støt eller hakk som følge av 

mislighold, manglende eller galt 
vedlikehold, direkte skadeverk, ulykker

• Deformasjoner, krymp og kuv i gulvet pga. 
lav eller høy luftfuktighet. Den relative 
luftfuktigheten skal alltid være mellom 
35-65 %.

• Naturlig falming pga. direkte sollys eller 
annen kraftig lyskilde.

• Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
• Farge-/nyanseforskjell mellom prøven og 

selve gulvet som monteres.
• Striper, brann, uhell, insektangrep eller force 

majeure.

Enhver skade som er omfattet av garantien skal 
meldes skriftlig innen en måned til selgeren. 
Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han 
ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et 
avtalt tidspunkt slik at selgeren kan kontrollere 
om det er overensstemmelse mellom skaden 
og garantiens innhold og vilkår. 

Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan 
henføres til garantien, har leverandøren rett til 
å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det 
betales ikke lønnskostnader til en eventuell 
utskiftning av gulvet, tilleggskostnader som 
f.eks. malearbeid, flytting av innbo o.l. dekkes 
ikke. Følgeskade dekkes ikke av garantien. 

Oppstår det feil ved produktet innenfor 
garantien og produktet ikke er tilgjengelig 
på markedet, vil det bli levert et gulv av 
tilsvarende kvalitet og mengde fra Farveringes 
eget gulvsortiment. Det foreligger ikke andre 
garantier enn de anførte i dette materialet.
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Produsert for Farveringen AS

BLC
BUA 3W/01/11/2020

EN 14342:2013

3-lags parkett - flytende montering 
eller hellimning til underlaget. Kan 

legges over golvvarmesystem.

Brannmotstand Dfl-s1

Standard: 
14342:2013

Densitet ≥ 500 kg/m³

Min. Tykkelse 14 mm

Innhold av formaldehyd E-1

Varmeledning 0,14 W/mK

Biologisk holdbarhet NPD

Leverandør: Farveringen AS, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta


