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Materialer til trægulve fra Quick-Step leveres med instruktioner i form af illustrationer. Teksten nedenfor giver en
forklaring på disse illustrationer, og er opdelt i 4 områder: Forberedelse, montering, færdiggørelse og rengøring. Vi
anbefaler, at du læser disse oplysninger omhyggeligt og studerer hver enkelt illustration grundigt. I tilfælde af tvivl eller
spørgsmål bedes du kontakte din Quick-Step forhandler / teknisk service. Det anbefales på det kraftigste at man bruger
originalt Quick-Step tilbehør for at få gavn af den fulde produktgaranti.
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Quick-Step gulve kan købes i forskellige formater, mønstre og kvaliteter. Kontroller at du har modtaget den
gulvbelægning, du har bestilt, før du påbegynder monteringen. Det er altid en god idé at gemme et af endemærkerne
sammen med din kvittering. Installer ikke træplanker med beskadigede overflader, kanter eller samleelementer. Kontroller
hvert eneste panel omhyggeligt før og under monteringen, helst i dagslys. Husk at træ ikke er et homogent materiale.
Der kan være forskelle mellem de enkelte planker, ligesom der er forskelle mellem individuelle træer. Forekomsten af
splintved, knuder og revner afhænger af den valgte gradering og den valgte serie. Disse ting forekommer naturligt i træ,
og kan ikke betragtes som en produktfejl. Derfor skal du altid kontrollere, om du har fået det rigtige indtryk af gulvet før
monteringen, og at du har alle relevante oplysninger. Når et parketpanel først er blevet installeret, betyder det at man
har accepteret det, og eventuelle fejl eller farvevariationer i panelet kan ikke danne grundlag for en berettiget klage. Vi
anbefaler, at man blander paneler fra flere forskellige pakker i forbindelse med monteringen.
2
Efter at man har modtaget pakkerne med gulvet, bør de akklimatiseres. Dette skal gøres før de åbnes, og de skal
opbevares i en flad position borte fra væggen og gulvet inden monteringen. Det anbefales at man opbevarer dem
ved normal stuetemperatur (15-20 °C / 59-65 °F) og en relativ luftfugtighed på mellem 35-65% i mindst 48 timer før
monteringen. Et Quick-Step gulv består af naturligt træ, og derfor vil det udvide sig og trække sig sammen, når der sker
ændringer i den relative luftfugtighed. Den dimensionelle variation for et installeret gulv vil være lidt større i bredden
end længden. For eksempel: ved 20 °C og en relativ luftfugtighed på mellem 40-60% er bevægelsen begrænset.
Quick-Step trægulve produceres og leveres med et fugtindhold, som kan klare en relativ luftfugtighed på mellem 3565%. I et tørt klima, for eksempel i de nordiske lande om vinteren, kan den relative luftfugtighed falde til under 25%
og om sommeren stige til over 70%. Dette vil skabe bevægelse i gulvfladen. For at sikre, at der er tilstrækkelig plads til
denne naturlige bevægelse og for at undgå store spalter, knirken og lignende, skal der være et mellemrum på 10 mm i
gennemsnit ved vægge, tærskler, trapper, rør osv. ved montering i rum af normal boligstørrelse. Brug afstandsstykkerne
fra monteringssættet til at sikre den korrekte afstand. Når installationen foretages om vinteren i meget lav relativ
luftfugtighed, skal afstanden sænkes til 8 mm (lav relativ luftfugtighed = gulv krymper). Når installationen foretages om
sommeren med en høj relativ luftfugtighed, skal afstanden øges til 12 mm (høj relativ luftfugtighed = gulvet udvider sig).
Mellemrummet skal være åbent, og det må ikke fyldes ud med f.eks. fugemasse, silikone eller andet klæbemiddel. En
flydende montering er en flydende montering, så fastgør aldrig gulvet med søm, lim, skruer eller på nogen anden måde.
3
Når gulvet limes skal den nuværende gulvbelægning fjernes fuldstændigt. Undergulvet skal være fast, hårdt, tørt og
jævnt, og det skal overholde standarden.
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Hele undergulvet skal nøje kontrolleres for enhver form for ujævnhed. Brug en lineal på ca. 1 m, og sørg for at der ikke
er nogen ujævnheder på mere end 2 mm. Der må heller ikke være nogen ujævnheder, som er højere end 1,2 mm inden
for en radius 250 mm. Brug om nødvendigt et nivelleringsmiddel for at opnå den korrekte fladhed i undergulvet.
5
For at opnå en optimal lydreduktion og den bedste komfort samt undgå knirken og udjævne mindre ujævnheder
anbefaler vi stærkt at man bruger et underlag fra Quick-Step. Hvis det valgte Quick-Step underlag ikke har en
dampspærre, skal en 0,2 mm PE-film bruges som en minimal fugtbarriere. Sørg for, at PE-filmen overlapper med mindst
200 mm. I tilfælde af flydende montering med nogen som helst anden form for underlag, der ikke er et Quick-Step
underlag, skal de samme tekniske specifikationer være opfyldt. I tilfælde af problemer som er forårsaget af underlaget,
bortfalder enhver garanti.
6
Quick-Step trægulve må ikke installeres i et typisk vådrum eller i rum med afløb i gulvet. Montering direkte på
gulvbjælkerne er forbudt.
7
Mineral-undergulve såsom beton skal være tilstrækkeligt tørre før monteringen (< 2,5% CM / 75% Tramex). Hvis
fugtindholdet er højere eller muligvis vil blive højere, skal der anvendes andre typer af fugtspærre.
8
Planlæg plankernes monteringsretning omhyggeligt inden opstart. Normalt anbefaler vi montering parallelt med det
indkommende lys. Hvis rummet er langt og smalt som for eksempel i en gang, anbefaler vi, at man installerer gulvet
parallelt med de lange vægge. Vær opmærksom på, at den naturlige farve vil blive påvirket af sollys (misfarvning på
grund af UV-lys er uundgåeligt). Dette kan medføre at farver ændres og falmer naturligt, hvilket ikke er en produktfejl.

2

1. KLARGØRING

2. LÆGNING AF GULVET

3. FÆRDIGGØRELSE

4. VEDLIGEHOLDELSE

i
90°

1

2

90°

3

4

5

1
Quick-Step trægulve er nemme at installere og kræver ingen dyre værktøjer. Ud over et par almindelige værktøjer (lim,
limspartel, tommestok, blyant, hammer, håndsav eller stiksav, tømrervinkel og muligvis en boremaskine samt handsker)
behøver du kun Quick-Step monteringssættet, der indeholder bankeklods, trækstang og modstandsstykker. Sørg for at du
har alle værktøjer til rådighed, før du starter monteringen.
2
Når man saver i Quick-Step træplanken, skal man sørge for at der ikke slås splinter eller flis af træet. Hvis du bruger en
håndsav, skal du holde forsiden opad. Hvis du bruger en stiksav, skal du holde forsiden nedad.
3
Hver eneste Quick-Step træplanke kontrolleres metodisk for eventuelle mangler, inden den pakkes. Pakker kan dog
blive beskadiget under transport eller når pakkerne åbnes. Installer ikke en planke med en beskadiget overflade, kant
eller kliksamling. Kontroller omhyggeligt hver eneste planke inden installationen. Med Quick-Step kan en kasse for at
lette monteringen indeholde en planke, der består af flere, kortere start-/slutstykker. Antallet af kortere start/slutstykker
pr. boks kan variere mellem to og tre. Den samlede længde af alle kortere stykker vil altid være lig med længden af
en standardplanke. Vær opmærksom på, at træ ikke er et homogent materiale. Der vil være forskel mellem plankerne,
ligesom træer i naturen er forskellige. Det medvirker til at skabe den varme og naturlige stemning, som et parketgulv
giver. Der kan også forekomme knuder og revner alt afhængigt af graderingen og den valgte serie. Dette er naturligt og
vil ikke blive betragtet som en produktfejl. Derfor skal du altid kontrollere, om du har fået det rigtige indtryk af gulvet,
og at du har fået alle relevante oplysninger fra forhandleren inden monteringen. Når en planke først er blevet installeret,
betyder det at man har accepteret den, og man kan ikke bagefter klage over den. Vi anbefaler, at man i forbindelse
med installationen blander brædderne og tager planker ud af forskellige kasser samtidig.
4
Parketpaneler kan installeres flydende eller limet fast
5
Direkte limning kan kun foretages på et undergulv der er egnet til det (med hensyn til fladhed, fasthed, revner osv.)
i overensstemmelse med de generelle principper og standarder. Undergulvet skal være tilstrækkeligt tørt, hårdt og
homogent. Sørg for at bruge en passende lim. Følg instruktionerne vedrørende tørretid, mængde, påførsel osv. Disse
instruktioner skal leveres af limens producent. Hvis du limer gulvet fast, skal du om muligt undgå at træde på de limede
sektioner under monteringen.
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I en montering der limes fast er der ingen begrænsninger for længde og bredde. Et ekspansionsmellemrum ved lokalets
vægge er stadig nødvendigt, men det er ikke påkrævet med et T-stykke ved dørene.
7
Mål omhyggeligt rummets længde og bredde før der startes, for at planlægge et præcist layout, der giver gulvet en
balanceret fremtræden. Det vil også sikre at det ikke ender med at den sidste række bliver for smal. Hvis det viser sig at
den sidste række vil blive mindre end 100 mm, er det nemmere hvis man forkorter plankerne i den første række.
8
Vores Intenso-gulvserie består af planker, der er venstre- og højreorienterede. Det betyder, at der i 1 pakke Intenso
gulvmateriale er 2 venstresidede planker og 2 højresidede planker. Du bedes kontrollere dette før monteringen. Hos
Quick-Step betragter vi en forbindelse mellem en venstre og højre planke som én forbindelse/række.
9
Start monteringen med 2 planker, der er mærket som 1 og 2. Med væggen foran dig lægges gulvet fra venstre eller
højre. Sav enden af begge planker for at skabe en vinkel på 90°, så de ligger parallelt op mod væggen. Forbind
begge planker (1 og 2) på langsiden (sæt planke 2's fer en smule skævt ind i rillen på planke 1). For at bestemme
det korrekte ekspansionsmellemrum skal man se den del af disse instruktioner, der omhandler forberedelsen.
Udvidelsesmellemrummet er nødvendigt for at give gulvet plads til at bevæge sig naturligt efter monteringen (gulvets
naturlige bevægelse afhænger af den relative luftfugtighed på monteringsstedet). Ved slutningen af monteringen er dette
ekspansionsmellemrum skjult gulvlisterne. Tryk nedad, indtil leddet låses fast. Hvis leddet forbliver en smule åbent, skal
du banke det ind med håndfladen eller bruge en gummihammer og en bankeklods.
10
Tag planke 3 og 4 og bank dem separat ind i den forrige planke. For planke 3 vil dette være planke 1 og for planke
4 bliver det være planke 2. Hvis leddet forbliver en smule åbent, skal du banke det ind med en gummihammer og en
bankeklods. Fortsæt på denne måde, indtil hele rækken er færdig. Vi anbefaler at man betragter en forbindelse mellem
en venstre og højre planke som én forbindelse/række, for at opretholde en lige linje fra starten af monteringen. Når den
første række er blevet installeret, kan du fortsætte planke efter planke, ligesom du ville med et traditionelt parketgulv.
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For at sikre en flot finish hvor gulvet møder en tærskel, anbefaler vi at dørkarmen underskæres. For at sikre, at
underskæringen bliver korrekt, vendes en planke om, og placeres på gulvet langs karmen. Læg derefter håndsaven fladt
ind mod planken, og sav gennem dørkarmen/listen. Fjern den udsavede del af karmen, og fjern eventuelt støv med en
støvsuger. Derefter kan du simpelthen skyde gulvet ind under rammen/karmen og skabe en perfekt finish.
2
For at installere Quick-Step trægulve omkring rør, skal man måle og afmærke plankerne forsigtigt med det nøjagtige
centerpunkt for hvert rør. Bor et hul ved hvert af de markerede punkter, der svarer til rørets diameter + 16 mm i tørt klima
og 24 mm i vådt klima. Hvis rørene er placeret på langsiden af planken, skal du lave et snit på 45 grader fra hvert hul
til kanten af planken, og lav derefter et snit mellem hullerne som vist. Hvis det er placeret ved enden af en planke, skal
du lave et lige snit på tværs af planken. Installer planken. Brug derefter almindelig trælim til at lime det udskårne stykke
fast til de sider, der blev savet ud. Sørg for, at der ikke kommer lim ind mellem det udskårne stykke og undergulvet. Brug
modstandsstykker til at sikre en sikker limning og fjern eventuelt lim fra gulvfladen med en fugtig klud. Det mellemrum du
har lavet mellem rørene skal sikre, at gulvet kan bevæge sig som forventet når årstiderne skifter. Mellemrummet må ikke
fyldes ud med fugemasse, silikone eller andet klæbemiddel. Brug Quick-Step radiator-hætter til at skjule huller omkring
radiator-rør.
3
Kontroller det installerede gulvs færdige overflade, fjern alle modstandsstykker og installer Quick-Step fodpaneler i
overensstemmelse med de instruktioner der medfølger fodpanelerne.
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Når gulvet limes fast, skal man undgå at benytte gulvet før limen er tør (følg instruktionerne fra limens producent). Efter
montering anbefales det at bevare en temperatur på 15 - 22 °C og en relativ luftfugtighed på mellem 35-65%. Om
vinteren er luften i værelserne normalt ekstremt tør, og derfor anbefales det på det kraftigste at man bruger luftfugtere for
at opnå et konstant fugtighedsniveau. Om sommeren og efteråret, når der er høj relativ luftfugtighed, skal rummet være
godt ventileret.
2
For at fjerne snavs og støv fra gulvet kan man bruge en tørmoppe, en kost eller en støvsuger. Sørg for, at støvsugeren er
udstyret med bløde hjul og har et særligt parketmundstykke, så du ikke ridser gulvet. Brug aldrig en dampstøvsuger til at
rengøre dit trægulv. Ved første rengøring af gulvet skal du først fjerne ALT støv og snavs, inden du bruger en klud. Man
må aldrig vaske et trægulv med vand.
3
Brug kun de anbefalede rengøringsmidler til vedligeholdelse af gulvet. Husk, at det kan skade gulvet, hvis der bruges
andre rengøringsmidler. Tør altid gulvet af med det samme, indtil der ikke længere er synlig fugt på gulvet. Skrå
parketter må kun rengøres med en tør klud.
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Hvis eventuelle stole har hjul, skal de være af den "bløde" type og der skal placeres en plastikbeskyttelsesmåtte under
det område, hvor stolen placeres/bruges. Alle møbelben skal forsynes med filtpuder for at undgå at ridse gulvets
lakerede/olierede overflade. Undgå at skubbe/trække møbler hen over træoverfladen for at undgå ridser. Det anbefales
at man løfter møblerne. Placer altid en kvalitetsdørmåtte ved alle indgangsdøre for at undgå, at man tager sand, snavs
eller vand med ind, eftersom det kan føre til ridser.
5
Du kan få særlige rengøringsinstruktioner hos din Quick-Step forhandler eller på produkternes websteder. Læs dem
omhyggeligt, før du foretager vedligeholdelse af den lakerede/olierede overflade.
6
Fabrikanten bærer intet ansvar for problemer eller skader, der opstår ved ukorrekt forberedelse af undergulvet, selve
gulvmonteringen eller udlægningen af gulvet i uegnede klimatiske forhold/vedligeholdelse. Retten til erstatning for
beskadigede eller forskelligt farvede paneler omfatter ikke til parketter, der allerede er installeret. I ikke-standardmæssige
tilfælde anbefaler vi, at du skaffer tilstrækkelige oplysninger med hensyn til de specifikke krav i forbindelse med
byggeprojektet. I tilfælde af yderligere spørgsmål bedes du kontakte din forhandler.
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