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 13 mm Opus Parkett  

 

 

 

 

Entreprenør/utførende:…………………………………………………………………………………………………………………………..……………  

Prosjekt/adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….   

Bruksområde/bygningsdel:  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
 
Opus Parkett har en tykkelse på 13 mm, er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med 
toppsjiktet, mens mellomsjiktet er lagt på tvers. Toppsjiktet (slitesålen) består av ca. 2,5 mm hardved. 
 
Opus Parkett er ferdig overflatebehandlet med 7 strøk AS (anti-scratch) lakk, herdet ved UV-stråling. Dette garanterer 
en slitesterk overflate, enten med silkematt glans, matt eller hvit matt. Noen produkter har børstet overflate. 
 
Slitesjikt av hardtre: Eik/Ask med forskjellige typer overflatebehandling. 
Mellomsjikt: Nåletre (gran). Sjiktet er lagt på tvers for å redusere krymping og svelling under skiftende klimaforhold. 
Undersjikt: Granfinér. 
   
Antatt levetid/brukstid  
Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold 
følges. 
 
 
PRODUKTIDENTIFISERING: 
 
Nobbnr./Artikkelnr.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Produkt og sortering:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dimensjoner:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Overflatebehandling:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vedlegg/dokumentasjon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. PROSJEKT 

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
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Forebyggende tiltak 
Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på et parkettgulv. Påse derfor at inngangspartiene 
er utstyrt på en fornuftig og effektiv måte. Det er viktig med skikkelige grovmatter på utsiden som kan oppta sand og 
støv, mens det på innsiden bør være matter som opptar fukt. Bord- og stolbein bør utstyres med filtknotter, for å 
beskytte gulvet mot riper i overflaten. På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter, kontorstoler o.l. bør 
utstyres med gummihjul. 
 
Daglig rengjøring 
Daglig rengjøring av parkett skal utføres med tørre rengjøringsmetoder. Lakkerte gulv skal vaskes med syntetiske vaskemidler uten 

fett. Bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de vanligste 

husholdningskjemikalier. 

Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/vaskemiddel. 

Lakkerte gulv vedlikeholdes med en lakk Refresher som frisker opp matte lakkflater. 
 
 SILKEMATT LAKKERTE GULV  

 
Ettersyn/kontroll silkematt lakkerte gulv (fabrikklakkert) 
Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med en 
egnet lakk refresher, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er 
blitt så slitt at selve treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny lakkering. 
 
Vedlikeholdsinnstruks/intervall silkematt lakkerte gulv (fabrikklakkert) 
Lakkerte gulv vedlikeholdes med en lakk refresher som frisker opp matte lakkflater, beskytter lakken og gir en glansfull 
slitesterk overflate. Private hjem bør vedlikeholdes en gang hvert annet år, eller etter behov. Gulv i offentlig miljø 
(kontor, etc.), eller andre gulv med høy slitasje, bør behandles to til tre ganger pr. år, eller etter behov. Gulv behandlet 
med Refresher kan vanligvis (sjekk anvisning) renses og lakkeres. Rådfør deg med din forhandler.   
 
 MATTLAKKERTE GULV  
 
Ettersyn/kontroll mattlakkerte gulv (fabrikklakkert) 
Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med en 
Polish Matt, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. (Det kan dog oppstå små glansforskjeller mellom det 
området som blir behandlet og det øvrige gulvet.) Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve 
treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny lakkering. 
 
Vedlikeholdsinnstruks/intervall mattlakkerte gulv (fabrikklakkert) 
Mattlakkerte gulv vedlikeholdes med en Polish matt som beskytter lakken, og gir en matt slitesterk overflate. Private 
hjem bør vedlikeholdes en gang hvert annet år, eller etter behov. Gulv i offentlig miljø (kontor, etc.), eller andre gulv 
med høy slitasje, bør behandles to til tre ganger pr. år, eller etter behov. Gulv som leveres med et hvitpigmentert 
Mattlakk må vedlikeholdes med Polish Matt. Vedlikehold på slike gulv bør startes relativt umiddelbart etter at gulvet er 
tatt i bruk. Regelmessig vedlikehold sikrer lang levetid selv på et hvitpigmentert gulv. 
 
 
FUKTBESTANDIGHET 
Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner, og moderat vasking.  
Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 65 %. 
 
GULVVARME 

Det finnes ulike produkter på markedet, både på strøm og vann. Vi kan ikke komme inn på de enkelte produkter 
spesielt, men felles for gulvvarmeanlegg er at effekten ikke må overstige 60 W/m², og overflatetemperatur på 
undergulvet må ikke overstige 27 °C. Anlegget må være termostatstyrt og montert slik at det gir en jevn og lik 
belastning over hele gulvflaten. Ved vannbåren varme anbefales det at vannrørene legges på tvers av parkettens 
leggeretning. NB! Eventuelle pyntetepper på parketten må ikke ha underside av gummi eller annet tett materiale, da 
dette vil isolere varmen under teppet og kunne skade parketten. 

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
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Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke 
 
Emisjon 
Se HMS-Fakta. 
 
Miljømerking 
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet. 
 
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning 
Produktet er limt sammen med urea-karbamidlim, og formaldehydavgassingen er lavere enn kravet etter E1 
standarden. 
Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser. 
 
 
 
 
 
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA. 
 
 
 
 
 
 
Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke. 
Avfallshåndtering: Deponering. 
Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling:  1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen  
 som håndterer avfallet.) 
 
 
 
 
 
Produsent/importør: Optimera AS 
Organisasjonsnummer: 967 013 056 
 
Postadresse: Postboks 40 Haugenstua / 0915 Oslo 
Postnr. og poststed: 0915 Olso 
Telefon:  +47 22 16 88 00 
Internettadresse: www.optimera.no   

4. MILJØPÅVIRKNING 

5. HMS-REFERANSER 

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 

7. TEKNISK SERVICE 
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