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Quick-Step-parkettgolv levereras med instruktioner i form av bilder. Texten nedanför beskriver flytande avseende flytande läggning och är
uppdelad i 4 områden: Förberedelse, läggning, avslutning och skötsel. Vi rekommenderar att du läser igenom den här informationen noga
innan du påbörjar läggningen. Vid frågor ber vi dig kontakta din Quick-Step-återförsäljare eller Pergos kundservice. Användningen av
Quick-Step-originaltillbehör rekommenderas starkt, detta för att dra fördel av full produktgaranti.
INNAN DU BÖRJAR
Ett parkettgolv är att betrakta som en inredningsprodukt och ska hanteras varsamt innan, under och efter läggningen av golvet.
Läggningen ska göras efter det att eventuellt målningsarbete gjorts, detta för att undvika skador på golvprodukten. Om andra arbeten
pågår efter läggning ska ett överdrag av material som andas läggas ovanpå Quick-Step-parketten. Tejpa INTE skyddsmaterial direkt mot
parketten ovansida då detta kan medföra att lacken släpper eller att ytan skadas.
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Quick-Step-golv kan köpas i olika format, dekorer och kvaliteter. Kontrollera att du fått det golv du beställt innan du börjar lägga. Det
är alltid en bra idé att spara en produktetikett tillsammans med ditt kvitto. Lägg inte träbrädor med skadade ytor, kanter eller låsskarvar.
Kontrollera noggrant alla brädor innan och under läggningen, lägg inte en produkt som är felaktig. Var medveten om att träet inte är
ett homogent material. Det kan finnas skillnader mellan de enskilda brädorna på samma sätt som det finns skillnader mellan enskilda
träd. Förekomsten av ytved, kvistar och sprickor beror på den valda klassificeringen och den valda kollektionen. Detta är naturliga
egenskaper hos trä och kan inte anses som produktfel. Av den anledningen ska du alltid kontrollera att du har rätt intryck av golvet
och har all information innan läggning. Om en parkettbräda har lagts är den att betrakta som accepterad och eventuella defekter eller
färgvariationer utgör inte grund för reklamation. Vi rekommenderar att brädorna blandas från flera paket under läggningen.
2
Efter att golvförpackningarna mottagits bör de acklimatiseras. Det måste göras med förpackningarna oöppnade och lagrade i plant
mitt i rummet innan läggning. Rekommendationen är att lagra dem vid en normal rumstemperatur (15-20 °C / 59-65 °F) och en relativ
luftfuktighet mellan 25-85 % i minst 48 timmar innan läggningen. Ett Quick-Step-golv består av naturligt trä och expanderar och drar
ihop sig naturligt vid ändringar i den relativa luftfuktigheten. Denna dimensionsförändring hos ett lagt golv är aningen mer på bredden
i förhållande till längden. Till exempel: vid 20 °C och en relativ luftfuktighet mellan 40-60 % är rörelsen begränsad. Quick-Step-trägolv
tillverkas och levereras med en fukthalt för att kunna tåla en relativ luftfuktighet mellan 25-85 %. I ett torrt klimat, exempelvis i Norden
under vintertid, kan den relativa luftfuktigheten falla under 25 % och stiga över 70 % på sommaren. Det skapar en dimensionsförändring
hos golvytan. För att säkerställa tillräcklig utrymme för den naturliga rörelsen och för att undvika öppna skarvar, knarr etc., ha alltid
en rörelsefog på i genomsnitt 10 mm vid väggar, trösklar, trappor, rör etc., under läggning i ett rum av normal bostadsstorlek. Använd
distanserna i läggningssatsen för att skapa korrekt utrymme. Görs läggning under vintertid med mycket låg relativ luftfuktighet ska
utrymmet minskas till 8 mm (låg relativ luftfuktighet = golvet krymper). Görs läggningen under sommartid med en hög nivå av relativ
luftfuktighet ska utrymmet ökas till 15 mm (hög luftfuktighet = golvet utvidgas). Utrymmet ska lämnas öppet och får inte fyllas med någon
tätning, silikon eller andra lim. En flytande läggning är en flytande läggning så fäst aldrig golvet med spikar, lim, skruvar eller på något
annat sätt.
3
När golvet limmas måste det befintliga golvet helt och hållet tas bort. Undergolvet måste vara fast, hårt, torrt, jämnt och måste efterleva
normen. Var medveten om att allt trä och/eller organiskt material kan/kommer att torka lokalt och skada parketten om någon värmekälla
som exempelvis varma fläktar, träkaminer etc. alstrar höga temperaturer.
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Hela undergolvet måste kontrolleras omsorgsfullt för alla typer av ojämnheter. Använd en rak kant på ungefär 1 m, kontrollera att det
inte finns någon ojämnhet som är större än 2 mm. Även toppar högre än 1,2 mm inom en 250 mm radie är förbjudna. Om det behövs,
använd en avjämningsmassa för att åstadkomma korrekt planhet för grundgolvet.
5
För att åstadkomma optimal stegljudsisolering, bästa gåkomfort, undvika knarr och för att jämna ut mindre ojämnheter rekommenderar vi
starkt att Quick-Step-underlägg används. För en flytande läggning som görs på avjämning, cementbaserat undergolv eller när golvvärme
används måste en ångspärr installeras. Om det valda Quick-Step-underlägget inte har en ångspärr måste som minst en 0,2 mm PE-film
användas som fuktspärr. Kontrollera att PE-filmen överlappar med minst 200 mm. Om en flytande läggning görs med annan typ av
underlag som inte är ett Quick-Step-underlägg måste samma tekniska specifikationer uppfyllas. Om det uppstår problem som beror på
underlägget gäller ingen garanti.
6
Quick-Step-trägolv får inte läggas i typiska våtrum eller rum med golvbrunn. Läggning direkt på golvreglar är förbjudet.
7
Mineralundergolv som exempelvis betong måste vara tillräckligt torrt innan läggning (< 2,5 % CM / 75 % RH). Om fukthalten är högre
eller riskerar att bli högre måste andra typer av vattentätning användas.
8
Planera läggningsriktningen för brädorna noga innan du börjar. I normalfallet rekommenderar vi att golvet läggs parallellt med
inkommande ljus. Om rummet är långt och smalt, som exempelvis i en korridor, föredrar vi läggning parallellt med de långa väggarna.
Var medveten om det faktum att naturlig färg påverkas av solljus (missfärgning på grund av UV-ljus är oundvikligt). Det kan leda till
naturlig blekning och färgförändringar som inte är ett produktfel.
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Quick-Step-trägolv är enkla att lägga och kräver inte några dyra verktyg. Utöver några få gör-det-själv-verktyg (lim, limslev, tumstock,
penna, hammare, handsåg eller sticksåg, vinkelhake och möjligen borrmaskin och handskar) behöver du bara Quick-Step-läggningssats
som innehåller en slagkloss, dragstång och distanser. Kontrollera att du har alla verktygen tillgängliga innan du börjar läggningen.
2
När Quick-Step-träbrädan skärs till, var noga så att du inte orsakar sprickor eller hack när du skär. Vid användning av handsåg ska den
dekorativa ytan vara uppåt. Vid användning av sticksåg ska den dekorativa ytan vara nedåt.
3
Alla Quick-Step-träbrädor genomgår metodisk kontroll efter felaktigheter innan de förpackas. Dock kan förpackningar fortfarande skadas
under transport eller när paketen öppnas. Lägg inte en bräda som har en skadad yta, kant eller låsskarv. Inspektera omsorgsfullt alla
brädor innan läggning. Hos Quick-Step kan en låda innehålla en bräda som består av flera kortare start-/slutbitar som är avsedda att
förenkla läggningen. Antalet kortare start-/slutbitar per låda kan variera mellan två och tre. Den sammanlagda längden av de kortare
delarna motsvarar alltid längden på en standardbräda. Var medveten om det faktum att trä inte är ett homogent material. Det förekommer
skillnader mellan brädor på samma sätt som det förekommer skillnader mellan träd. Dessa aspekter ger dig den varma och naturliga
känsla som ett parkettgolv har att erbjuda. Det finns även kvistar och sprickor, beroende på klassificering och den valda kollektionen.
Det är naturligt och inte att betrakta som ett produktfel. Var därför noga med att du har fått rätt intryck av golvet och information
från återförsäljaren innan läggning. En lagd bräda betraktas som accepterad och kan inte reklameras. Vi rekommenderar att blanda
brädorna, att ta ut brädor från olika förpackningar på samma gång vid läggningen.
4
Parkettbrädor kan läggas flytande eller limmade.
5
Direkt limning kan bara utföras på ett undergolv som är lämpligt för ändamålet (i termer av planhet, fasthet, sprickor etc.) i aspekten
efterlevnad av allmänna principer och normer. Undergolvet måste vara tillräckligt torrt, hårt och homogent. Var noga med att använda ett
lämpligt lim. Följ instruktionerna avseende torktid, förbrukning, applicering, etc. Dessa instruktioner ska tillhandahållas av limtillverkaren.
Om du limmar ditt golv, försök att gå så lite som möjligt på den limmade sektionen under läggningen.
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I en limmad läggning har du inte några begränsningar för längd och bredd. Det krävs fortfarande en expansionsskarv kring rummets
omkrets men det är inte längre nödvändigt med en T-list i dörröppningar.
7
Läggningen görs ofta parallellt med de långa väggarna i rummet. Den vanligaste riktningen vid läggning av alla typer av trägolv är från
vänster till höger med tungans sida (A) vänd mot väggen där golvet börjar. Brädorna ska läggas med tungans sida (A) mot väggen.
Kom alltid ihåg distanserna för att säkerställa ditt expansionsutrymme! Tack vare det Multifit-patentet är läggningen mycket enkel. Det här
patentet gör det mycket enkelt att ta isär en bräda om det behövs, utan att förstöra anslutningsmekanismen. Ändskarven kan monteras
på olika sätt genom att vinkling av nedåtvikning, skjuta eller knacka in horisontellt. Det snabbaste, enklaste och säkraste sättet är att vika
nedåt. En gummihammare kan komma väl till pass för att dubbelkolla skarvarna och varsamt knacka på dem om det behövs.
8
Minska bredden för den första raden eller kapa av tungan för att åstadkomma den första distansen. Om väggen är böjd/ojämn måste
första raden skäras och kuperas till väggens kontur. Använd distanser! Kapa av tungan även på kortsidan på den första brädan. Den
brädan får sedan plasttungan på den högra sidans ände.
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Lägg de första 2 raderna enligt bilden. Vi rekommenderar att överlappningen/förskjutningen mellan ändskarvar är ungefär 1/3 av
brädans längd men aldrig mindre än 300 mm. Att lägga de första 2 raderna enligt hur det visas ger en rak linje så att resten av
läggningen kan påbörjas. Det som skurits av från första och andra raden bör normalt passa perfekt som startbrädor i rad 3 och 4. Kom
alltid ihåg att använda distanserna för att hålla korrekt avstånd till väggarna.
10
Lyft upp den anslutande brädan i en vinkel på ca 20-30 grader, tryck in den i den långa sidan av spåret och skjut den försiktigt åt vänster
tills brädornas ändar möts. Tryck brädan stadigt ner mot golvet så låser multifit-systemet skarven perfekt i änden. Kontrollera alltid alla
skarvar innan du fortsätter (knacka försiktigt med en gummihammare och slagkloss om det behövs).
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För ett bra avslut där nästa golv möter en tröskel rekommenderar vi att anpassa dörrens lister. För att vara säker på att avkapningen blir
korrekt, vänd brädan upp och ned och placera den på golvet fram till dörrfodret. Placera sedan handsågen plant mot brädan och skär
helt enkelt genom ramen/listen som bilden visar. Ta bort det utskurna och dammsug upp damm. Sedan kan du helt enkelt skjuta golvet
under ramen/listen och få ett perfekt avslut. Observera att rekommendationen är att den här åtgärden görs innan du börjar att limma!
2
För att lägga Quick-Step-trägolv runt rör, mät noggrant och markera på brädorna var den exakta mittpunkten för varje rör finns. Borra
ett hål som har samma diameter som röret, + 16 mm i torrt klimat och 24 mm i vått klimat, i var och en av de markerade punkterna. Om
det är på långsidan av brädan, gör ett 45 graders snitt från varje hål till brädans kant och skär sedan mellan hålen enligt hur det visas.
Om det finns på änden av en bräda, skär rakt igenom brädan. Lägg brädan. Använd sedan vanligt trälim längs de skurna kanterna på
den del du skurit ut och limma fast delen på platsen den hör till. Använd distanser för att säkra en tät limpunkt och ta genast bort allt lim
på golvytan med en fuktig trasa. Avståndet du har skapat mellan rören är till för att säkerställa att golven kan röra sig som förväntat i
samband med växlande säsonger. Det får inte fyllas med tätningsmedel, silikon eller andra lim. Använd Quick-Step-elementskydd för att
dölja luckor runt elementrör.
3
Inspektera den slutliga ytan på det lagda golvet, ta bort alla distanser och montera Quick-Step-socklar i enlighet med de instruktioner som
medföljer väggbaserna. Undvik gångtrafik tills limmet härdat fullständig. (Följ limtillverkarens instruktioner).
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När golvet limmas, använd inte golvet om limmet inte har torkat (följ limtillverkarens instruktioner). Efter läggning rekommenderas
förhållanden på 15-22 °C och en relativ luftfuktighet mellan 25-85 %. Under vintern är luften i rummen vanligtvis extremt torr och av den
anledningen är det starkt rekommenderat att använda luftfuktare för att erhålla en konstant luftfuktighetsnivå. Under sommaren och hösten
när det finns en relativt hög fuktighet ska rummet vara välventilerat.
2
För att ta bort smuts och damm från golvet, använd en torrmopp, en borste eller en dammsugare. Kontrollera att dammsugaren är utrustad
med mjuka hjul och en särskild parkettborste för att undvika att ditt golv repas. Använd aldrig en ångrengörare för att rengöra ditt trägolv.
När golvet rengörs första gången, var noga med att först ta bort ALLT damm och smuts innan du använder en trasa. Vått underhåll av
trägolv är absolut förbjudet.
3
Använd bara de produkter som rekommenderas för golvunderhåll. Var medveten om att andra rengöringsprodukter kan skada ditt golv.
Torka alltid golvet torrt genast så att det inte syns någon fukt eller vätska på golvet. Avfasad parkett får endast rengöras med en torr trasa.
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Stolar med hjul måste ha hjul som är så kallade ”mjuka hjul” och en skyddsmatta i plast ska placeras på området där stolen finns/
används. Alla möbelben ska skyddas med filttassar för att undvika repor på den lackade/oljade ytan. Undvik att skjuta/dra möbler över
trägolvet för att undvika repor. Rekommendationen är att lyfta möblerna. Lägg alltid en kvalitetsdörrmatta vid alla ingångar för att undvika
att sand, smuts eller vatten dras med in och orsakar repor.
5
Särskilda rengöringsinstruktioner finns att tillgå hos din Quick-Step-återförsäljare eller på webbplatsen för dessa produkter. Läs dem noga
innan du underhåller din lackerade/oljade yta.
6
Tillverkaren har inte något ansvar för problem eller skada som uppstår genom oprofessionell förberedning av undergolv, själva
golvläggningen eller på grund av att golvet utsätts för olämpliga klimatförhållanden/underhåll. Rätten till kompensation för skadade
och olikfärgade brädor kan inte utsträckas till parketter som redan lagts. I fall som avviker från det normala rekommenderar vi dig att
införskaffa tillräckligt med information om de specifika kravet för ditt byggprojekt. Kontakta din återförsäljare om du har fler frågor.
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