Limning av massiva ekplank och parkettstavar

Lim:
Använd ett elastiskt silanbaserat lim exempelvis Bona R850. Följ limtillverkarens
anvisningar vad gäller val av lim och limspridare som ger rätt mängd lim. Ex. Vis
rekommenderar Bona 1500 g/m2 för massiva trägolv.
Förbered några rader i taget och fördela lim med limspridare enligt limfabrikantens
anvisningar. Limmet ska bara appliceras på golvet, aldrig på plankens långsidor eller på
lösfjädern.

Lösfjäder:
Använd den medföljande lösfjädern i noten hela vägen runt om varje plank eller
parkettstav. Lösfjädern kapas till lämpliga längder för att även passa i kortändarna. Det är
viktigt att alla notspår fylls ut före inpassning av nästa plank eller parkettstav.

Lägg plank och lösfjäder. Använd spännband för att dra ihop
planken ordentligt. Använd också vikter t.ex. sandsäckar för att få
tryck ned mot underlaget medan limmet härdar.
Om innertaket tillåter kan stämp mot taket användas som i bilden
till höger.

OBS! Om det är plank med bredd kring eller över 300 mm ska de
läggas med 1-2 mm distans emellan för att ge utrymme för
fuktvariationer mellan olika årstider.
Om det ska bli skeppsgolv, gör distans 4-5 mm mellan planken.

Krav på underlaget
Fuktkvot trä max 12% fuktkvot, betong utan golvvärme max 85% RF, betong med
golvvärme skall fuktspärras före limning.
Draghållfasthet: 1,5 Mpa
Allmän beskaffenhet: Plant, fritt från damm, fett och smuts.

Behandling av ytan:

Skall kvistmärken fyllas i och döljas eller lämnas kvar som i bilden här ovan? Valet är
individuellt och upp till kunden att bestämma. Därför behandlar vi från fabriken bara de
största kvistarna med hål, som kan vara svåra att åtgärda vid läggning.
Gör så här för att behandla och dölja kvistmärken:
Rensa ur kvistar typ svartkvist. Större kvistar kan fyllas med smält-vax medan de mindre
åtgärdas genom spackling före sista slipningen. Då kan slipdammet användas och mixas
med exempelvis Bona Mix & Fill. Alternativt använd färdig spackel. Bona Pacific Filler
Ek Rustik har en färgton som passar bra.
Vid skeppsgolv, fyll mellanrummet mellan planken med Bona Gapmaster eller SIKA
fogmassa Sikaflex före slipningen.
Här ett exempel på kvist före respektive efter ifyllnad med hårdvax i lämplig färg:

Slutligen ytbehandlas golvet med lack, olja eller hårdvax.

