GULVE, SOM ER
EN FRYD FOR ØJET
HARDPINE AMBER
Produktinformation
HardPine Amber er et massivt, gyldenbrunt og børstet
fyrretræsgulv med knaster i varierende størrelse og
struktur. Børstningen giver gulvet en tydelig karakter og
gør det hårdere, end det ellers ville have været. HardPine
Amber er overfladebehandlet med Osmo dekorvoks 3166
og Osmo mat hårdvoksolie 3062 for at opnå den helt
rigtige finish og slidstyrke. Det er et gulv, som er velegnet
til både et krævende hjemmemiljø og offentlige lokaler.
Hos DalaFloda Golv tilbyder vi massive trægulve uden
kompromisser. Takket være de fineste råvarer og den
nyeste teknik fremstiller vi gulve, der kan holde til
hverdagens slitage, som er nemme at holde og er en fryd
at se på – både nu og i fremtiden.
Mål
Gulvet kan bestilles i målene: 14x137 mm, 21x137 mm,
25x159 mm, 25x183 mm og 30x183 mm og leveres i
faldende længder.
Overfladebehandling
Gulvet har en strukturbørstet overflade behandlet med
Osmo dekorvoks 3166 samt Osmo mat hårdvoksolie
3062.
Gulvprøver
Eftersom HardPine Amber er et massivt trægulv som
varierer i udseende og træstruktur, vil en gulvprøve ikke
altid give et tilfredsstillende indtryk af, hvordan det
færdige gulv kommer til at se ud. Hvert enkelt gulv er
unikt, og derfor kan der også forekomme nuanceforskelle
på gulvbrædder, som er produceret på forskellige
tidspunkter, hvilket er vigtigt at tænke på, hvis man skal
supplere på et senere tidspunkt.
Montering
Massive trægulve monteres med skruer. Gulve med en
tykkelse på 14 mm skal skrues fast på et undergulv.
Øvrige gulve kan lægges på et eksisterende undergulv
eller skrues fast på strøer med en c/c-afstand på højst 60
cm, i visse tilfælde dog længere alt efter gulvets tykkelse.
Betongulve skal have et underlag, som brædderne kan
skrues eller limes fast på.
Vigtigt! Endeferen skal altid limes, mens feren i længderetningen aldrig skal limes. Godkendt fugtspærre skal
anvendes på betongulve eller på underlag, hvor der er den
mindste mistanke om fugtvandring i bjælkelagene.
Fugtspærren modvirker desuden, at gulvet tørrer ud.

Træ er et gulvmateriale, som tilpasser sig efter luftfugtigheden. Gulvet krymper normalt i vinterhalvåret og
udvider sig om sommeren, når luftfugtigheden er højere.
Gulvbranchen anbefaler en relativ luftfugtighed (RF) på
30-60 % og cirka 20 °C i det lokale/hus, hvor gulvet ligger,
for at det skal kunne bevæge sig på en acceptabel måde.
Synlige fejl eller mangler på gulvet skal reklameres inden
lægning, eftersom et gulv, der allerede er lagt, betragtes
som godkendt, hvorefter der ikke længere kan foretages
en reklamation. Komplette monteringsanvisninger,
belastningskategorier og strøafstand finder du på
dalafloda.com
Spild ved montering
Ved montering opstår der altid et vist spild. Bestil derfor
cirka 5 % ud over rummets faktiske mål.
Gulvvarme
Gulvet kan lægges på gulvvarme, forudsat at
gulvbranchens retningslinjer følges (læs mere på
www.golvbranschen.se). Kort fortalt skal der være højst
27 °C på gulvets overflade, også under fx tæpper.
Derudover skal det elektriske gulvvarmesystem være
selvregulerende. Du finder yderligere information
angående gulvvarme på dalafloda.com
Plejeanvisninger for gulvet finder du på dalafloda.com

