Produktdatablad

SAGA Classic Matt Oak 5Gc

GENERELL INFORMATION
Produkt

Eik 3-stav, 5Gc, mattlakk

Leverandør

Farveringen

Artikelnummer

161653

Nobbnummer

51156658

MATERIAL / KONSTRUKSJON
Konstruksjon
Slitesjiktets utseende
Overflatebehandling
Legging

Parketten er oppbygd av tre lag: slitesjikt – edeltre, mellomsjikt –
tverrgående staver av bartre, bunnsjikt – langsgående bartre.
3-stav, Family sortering.
Ferdiglakkert med 5 lag UV-herdet akrylbasert mattlakk – 3 lag
grunnlakk og 2 lag toppstrøk.
Limfritt klikksystem 5Gc. HDF i kortendene.

(en leggeanvisning finnes i hver pakke)

SLITESJIKT
Slitesjiktets utseende

Hardhet (Brinellverdi)

Klar akryllakk, matt (ca. 9° Gardner).
Eik med sin naturlige gulbrune farge, samt med kvister som
kjennetegner dette treslaget. Gulvet karakteriseres av mindre
fargevariasjoner. Treets struktur gir et vakkert, naturlig, og
detaljert mönster. Eik mörkner med tiden ved påvirkning av UVstråling.
Middels hard: 3.7
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MÅL
Mål følger normen EN13489.
Verdiene nevnt nedenfor gjelder når gulvet forlater fabrikken; de gitte verdier står i samsvar med type
produkt (flersjikt parkett).
Overflatens dimensjoner
Kommentar
Tykkelse: 14 mm
Lengde: 2200 mm
Bredde: 207 mm

Tillatt sprekk (nivåforskjell mellom to bord) ≤ 0,2 mm
Tolerans: +/- 0,1 %
Tolerans: +/- 0,2 mm

Tykkelse på bordenes enkelte sjikt (i følge EN 13647).
Slitesjikt
3,2 mm
Mellomsjikt
8,2 mm
Bunnsjikt
2,6 mm

PAKKEINNHOLD
Antal bord

Antal kvadratmeter

7 st. 2200 mm
eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm
eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm
3,18 m²

ANNAT
Fuktinnhold ved levering
Gulvvarme

Garantitid

7% +/- 2
Gulvet kan monteres på elektrisk og vannboren gulvvarme. Legging
utføres i samsvar med leggeanvisning som finnes i hver pakke. Max.
tillatt temperatur på gulvoverflaten 27°C.
25 år. Se FDV for detaljer

SLITESJIKTETS KJENNETEGN*
Klassifisering på slitesjiktet i følge PN-EN 13489
Klassifisering på slitesjiktet i følge produsenten
Friske kvister
Kvister: sparklede og fordelt på overflaten
Hull etter kvister, sparklede
Barkdrag
Farge

Sortering: fri
Sortering: Family
Opp til 30 mm i diameter
Opp til 25 mm i diameter
Opp til 15 mm i diameter
Kan forekomme
Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget
kan forekomme
Fibermönster
Varierende
Margstråle
Kan forekomme
Yteved
Kan forekomme langs kantene på lameller
Sparklede sprekker
Kan forekomme / bredde: 1 mm, lengde: 30 mm
Bionedbrytning
Skal ikke forekomme
*I følge normen EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering.
Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på
børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling. Egenskapene gjelder i
følge EN 1310.
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ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Før man begynner montere gulvet








Generelle råd







Rengjøring og rengjøringsmetoder



Gulvet monteres innendørs på tørr, ren, fast og jevnt
undergulv.
Nye pakker skal legges vannrett i det rom hvor gulvet skal
monteres, og emballasjen skal ikke fjernes før etter minst
48 timer.
Rommet skal ha bra ventilation.
Pakkene åpnes fortløpende under montering. Det
anbefales å opne to pakker om gangen, og se på bordene
før montering. Kontroller bordene nøye i godt lys, før og
under montering. Eventuelle skader som oppdages etter at
gulvet er ferdig lagt, kan det ikke reklameres på.
Leggeanvisningen må leses nøye igjennom før
monteringen starter!
Vann og sand er tregulvets störste fiender. For å beskytte
gulvet mot dette bør det legges matter ved
inngangsdører. La aldri vann bli liggende på gulvet. Tørk
det opp umiddelbart.
Sett filtbiter eller møbelknotter under bord og stolben.for
å beskytte mot riper og skader på overflaten. På spesielt
utsatte steder, for eks under kontorstoler med hjul, bør
gulvet beskyttes med stolunderlag.
Luftfuktigheten i rummet er viktig både for mennesker og
tremateriell. Den bør være på 35-65% RF ved ca 20°C. Ved
luftfuktighet i rommet, mindre enn 35% RF, kan gulvet
tørke ut og det oppstår fare for sprekker mellom bordene.
Ved luftfuktighet over 65% RF, kan gulvet svelle.
Bruk så tørre rengjøringsmedtoder som mulig, for eks
støvsuging eller tørrmopp. Ved fuktig rengjøring bruk bare
nøytrale rengjørinsmiddel (se anvisnig på emallasjen).
Unngå overfødig vann og benytt en godt oppvridd mopp.
Overflødig vann fjernes umiddelbart.

OBS! Tre er et naturmateriale med unikt utseende. Bilder av parkett kan avvike fra det virkelige produktets
utssende
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