
Bygningen skal være tør og fri for byggefugt.

Betonfugten må ikke overstige 85% RF.

Luftfugtigheden bør være mellem 35% og 65% RF,

og bør om vinteren ikke overstige 50% RF.

Rum temperaturen skal ligge mellem 18° og 26° 

grader C.

Som fugtspærre anvendes 0.20 mm PE folie.

Rethed af underlag må max afvige 2 mm pr. meter.

Gulvplanker skal altid lægges med en afstand til 

vægge, rør mv. på 10–15 mm. Hele vejen rundt.

Afstandsklodser skal fjernes efter brug.

Gulvplankerne skal slås helt sammen ved hjælp af 

træklods og tung hammer eller ved hjælp af kiler.

Gulvplankerne må aldrig limes på langsiderne.

Gulvplankerne skal altid afklimatisere i det rum 

hvor de skal lægges i min. 7 dage ved rum temp. På 

mellem 18° og 26° grader C.

Gulvplankerne skal skrues for max hver 70 cm med 

2 skruer i bredden.

Skruehuls propper skal altid slås helt ned mod 

skrue hoved.

Vær omhyggelig med hul boringen så disse er lige 

og ikke flosser kanterne.

Hullerne skal bores 4–5 cm fra hver kant.

Med 12 mm propbor bores passende hul til proppen 

svarende til at proppen er 2 mm over gulv overfla-

de og er slået helt ned mod skruehovedet.

Før prop montering støvsuges prop hullerne rene.

– Proppen limes med kvalitets trælim.

Der kan forekomme højde tanding ved samlinger, 

dette bortslibes i efterbehandlingen.

Gulvene skal altid slibes og efterbehandles efter 

lægning. Vi anbefaler der benyttes professionel 

gulvsliber til dette. Vi anbefaler der benyttes 

Aurora Frisco lud og Aurora Cerafin hvid eller na-

tur sæbe til behandling.

Det skal forventes der kan opstå svindrevner pga. 

temperatur / fugtforandringer og vejr forhold.

Fordel altid plankerne jævnt med hensyn til knast-

indhold for et mere harmonisk udseende.

Plankerne kan variere i bredden med +/- 1,5 mm.

OBS** Altid at kontrollere plankerne før lægning. 

Er der skader eller andre fejl skal dette meldes til 

sælgeren så fejlen kan blive udbedret. Synlige fejl 

udbedres ikke af producenten hvis disse er lagt/

monteret.

Betingelser og læggevejledning
Douglas gulvplanker


