LÄGGANVISNING: Rappgo fiskbensparkett

Viktig information
Innan du börjar lägga ditt Rappgo fiskbensgolv ber vi dig noga läsa igenom denna lägganvisning.
Att lägga ett plankgolv i fiskbensmönster är en relativt tidskrävande och svår uppgift. Vi rekommenderar
att arbetet utförs av yrkeskunnig person. Golvet ska sättlimmas mot underlaget, här är det viktigt att
ni använder ett lim som är anpassat för sättlimning av parkettgolv mot underlaget som ex; Casco - Parkett
Elastic Plus 3440 eller motsvarande. Följ noga limfabrikantens anvisningar, för frågor och beställning av
lim vänd er till närmaste återförsäljare eller bygghandel.

• Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18–21° C. Packa upp
paketen efter hand som läggning sker.

• Golvets yttemperatur får aldrig överstiga 27° C. Gäller även under
mattor och möbler. Särskilt viktigt vid golvvärme.

• Använd aldrig tejp direkt på golvets yta.

• Om det färdiga golvet behöver skyddstäckas får täta material ej
användas. Trägolvet måste kunna “andas”.

• Den relativa luftfuktigheten (RF) ska före, under och efter läggning
– dvs. alltid – vara mellan 30 och 60%. Permanenta skador i brädorna
kan uppkomma om den relativa luftfuktigheten understiger 30 %.
• Tillfuktare ska användas om den relativa luftfuktigheten understiger
30 %.

• Observera! Direkt efter inläggning efter det att täckning avlägsnats
(t.ex. byggarbetsplats) ska golvet rengöras. Vid oljade golv görs en
installationsoljning med underhållsolja. Se förteckning på rekommenderade underhållsoljor nedan! Oljade golv kräver skötsel och underhåll.
Prata med din golvåterförsäljare.

• Avsyna alltid brädan noga före läggning. Lagd bräda är
godkänd bräda.

1. Förberedelse av golvunderlag

2. Planering av mönster

Gör rent ytan där golvet skall läggas, se till att dammsuga noga
så det inte ligger något dammlager eller annat smuts som kan
förhindra limmet att fästa mot undergolvet. Det är också väldigt
viktigt att golvet är helt plant. Max +/- 2 mm vid 2 m mätlängd
samt +/- 1,2 mm vid 0,25 m mätlängd.

När man lägger fiskbensgolv kan man välja att göra en
inramning, men då golvet ska sättlimmas mot underlaget behöver
ni inte göra detta utan kan då planera ert mönster utan ram i
ytterkant. Det viktigt att mönstret hamnar rakt och att man får
någorlunda lika stora parkettplank på vardera sida av väggen. Små
bitar blir mindre snyggt men i vissa fall finns det inga andra möjligheter. Lägg därför ut planken som bilden illustrerar och flytta
i sidled tills du är nöjd. Markera en rak linje på undergolvet så det
blir enkelt att få ut en rak plog!

Rappgos plankgolv kan läggas på nästan alla typer av undergolv
som t.ex. trägolv eller betonggolv.
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3. Första raderna

4. Fyll på med fiskbensgolv

Det är de två första raderna med plank, som läggs med hjälp av
snören, som är viktigast. Fäst ett snöre i var ände av rummet som
därmed bildar en mittlinje. Provlägg och anpassa. De skall helt
enkelt ligga perfekt, dels inbördes, dels i förhållande till
hjälpsnöret. Om något blir skevt i de två första raderna så kommer
det att synas tydligt några rader längre fram. Stryk sedan lim på
golvet för ett plank i taget. Växla mellan höger- och vänsterplank
för varje ny rad. Alla plank skall sluta helt tätt mot de övriga.

Om läggningen ska gå som en förläggning från ett rum till ett
annat så ska startraden fortsätta längs snöret från den ena änden
av rummet vidare in i nästa rum. Sedan kan resten av golvet läggas
som en förlängning av denna dubbla rad. Fördela lim på golvet för
en rad i sänder. Stryk inget lim i de trekanter som bildas mellan
plankorna och väggen. Varje plank knackas försiktigt på plats med
hammare. Om du tvingas slå hårt måste du använda slagkloss för
att det inte skall bli märken i planket.

Den första raden läggs nu med stoppklossar i ena änden, så att
vinkeln bibehålls. Planken läggs så att ena spetsen hamnar precis
under snöret.

Tänk på att inte limma mer än vad ni behöver, limmet sitter hårt
och det kan vara riktigt svårt att få bort en plank som är förankrad
i undergolvet.

5. Fixa trekanter mellan vägg och fiskbensgolvet
Mät avståndet mellan väggen och spetsen i det trekantiga fältet.
Gör en mall av en skivstump och två kantlister. Lägg planken i mallen,
överför måttet och markera.
Numrera planken från vänster till höger så att du kan hålla ordning
bland dem. Geringssåga planken och stryk rikligt med lim på golvet i
trekanten. Om du använder pensel/limmspridare blir det lättare att
fördela limmet.
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