Lagning - O.R.C.A. Moisture Defense Technology
Mjög áríðandi fyrir lagningu og meðan á henni stendur! Lesið allar leiðbeiningarnar áður en byrjað
er að leggja! Um vinnu við gólfefni skv. staðlinum ATV DIN 18365.

Farið nákvæmlega eftir þessum leiðbeiningum til að halda ábyrgðinni í fullu gildi.
Allt eftir aðstæðum koma til greina mismunandi aðferðir við lagningu gólfefnisins:
1. Hraðlagning án líms
2. Lagning með Clickguard™: Hægt er að nota innsigli til að setja gólfefni í atvinnuhúsnæði sem og í baðherbergi til einkanota [8f]. Clickguard™ ver gólfið varanlega
fyrir raka sem berst ofan frá. Hægt er að taka gólfefnið aftur upp og leggja það að nýju. Farið nákvæmlega eftir leiðbeiningunum þegar Clickguard™ er notað. Við
þéttingu á gólfi þarf að bera hæfileg mikið Clickguard™ ofan á fjöðrina á hverju borði [8f] (1x á hverja langhlið og 1x á hvern enda). Umframmagn af Clickguard™ skal
hreinsa af yfirborðinu með plastsköfu eftir í mesta lagi 15 - 20 mínútur. Það sem þá kann að vera eftir má hreinsa burt með venjulegu hreingerningarefni.
Undirbúningur: Áður en gólfefnið er lagt þarf að geyma það í umbúðunum í 48 klukkustundir við sömu umhverfisaðstæður og þar sem á að leggja það [1]. Mikilvæg
forsenda fyrir vel heppnaðri lagningu og góðri endingu gólffjalanna er að lofthitastig í herberginu sé um 15 – 30°C og rakastigið 40 – 70%.
Efni og verkfæri: PE-dúkur, Ál-milliborði, fúgufleygar, fylliefni, hljóðdúkur, sög, blýantur, tommustokkur; [2] ef þarf: Clickguard™, fúgufyllir
Undirlagið verður að vera þannig að hægt sé að leggja gólffjalirnar í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Hentugt undirlag er m.a. steinefni (t.d. gólfpússning,
steinsteypa, asfalt), spónaplötur og slétt gólfborð. Undir-lagið verður að vera alveg slétt, þurrt, hreint og með góða burðargetu. Ef á undirlaginu eru meiri ójöfnur en sem
nemur 2 mm á 1 metra verður að slétta þær á fagmannlegan hátt (skv. DIN 18202) [3]. Til að ganga úr skugga um hvort undirlagið er nægilega slétt er best að nota
réttskeið eða langt hallamál.
Þegar lagt er á undirlag úr steinefnum, t.d. steinsteypu, sements-floti, anhydrítfloti eða steinflísum verður að mæla rakann fyrst. Fyrir lagningu gólfefnisins má rakastig
gólfsins ekki vera hærra en:
Sementsflot:
Anhydrítflot:

án gólfhitunar < 2,0% CM
án gólfhitunar < 0,5% CM

Engar brúnir, þrep eða aðrar ójöfnur mega vera til staðar. Óhreinindi af byggingarsvæðum
eins og steypu- eða gifsafgangar verða að vera alveg farin. Hætta getur myndast ef rifur
eru í grunninum. Ef sækja á skaðabætur verður að fara eftir skilmálum sem tilgreind eru í
ATV DIN 18365 og §4 Abs. 3 VOB/B.
Áður engólfefnið eru lögð þarf að skoða þau í góðri birtu til að tryggja að þau séu gallalaust. Fjalir með sjáanlegum göllum sem liggja utan við vikmörk, eins og til dæmis hæðar-,
glans-, mælingar- og litafrávik, skal taka frá og verður skipt um þær að kostnaðarlausu [4].
Þegar búið er að leggja borðin gildir framle-iðsluábyrgðin ekki lengur.
Gólfefnið er lagt fljótandi og ekki fest við undirlagið (t.d. með skrúfum, nöglum o.s.frv.). Ef
sett eru þungir hlutir ofan á vöruna, t.d. eldhúsinnréttingar, leiðir það til aukinnar festingar.
Það er mælt með að setja upp eldhúsinnréttingar og skápa áður en parkettið er lagt og
leggja parkettfjalirnar aðeins að listunum. Er ekki er farið eftir þessum leiðbeiningum er
ekki hægt að sækja skaðabætur!
Ef fagmaður tekur að sér að líma gólfið niður er það innan ábyrðgarskyldu. Ftirfarandi
límefni verið prófuð og samþykkt af framleiðanda.
UZIN MK92s-KE86, MAPEI ULTRABOND ECO S958 1K
Önnur límefni verða að vera sams konar og hafa þarf samband við framleiðanda límefnisins varðandi notkunarsvið þess.
Gólfteppi hentar ekki sem undirlag og verður alltaf að fjarlægja. Teppið sem liggur undir
parketinu veldur fjaðurkenndri hreyfingu og of miklum þrýstingi á svæðinu í kringum brúnirnar þegar gengið er á gólfinu. Þetta eyðileggur bæði fjaðrirnar og næturnar á borðunum.
Einnig af heilbrigðisástæðum er nauðsynlegt að fjarlægja gólfteppin. Ef raki myndast getur
það leitt til sveppa- og bakteríumyndun [6].
Ekki má leggja PE-dúk á viðarundirlag, hvort heldur sem eru fjalir eða plötur. Þegar lagt er
á undirlag úr steinefnum (steinsteypu, gólfpússningu o.s.frv.) er hins vegar nauðsynlegt að
leggja rakaverjandi dúk (PE-dúk) undir og ögn upp á veggina. Bautirnar eru lagðar hlið við
lið þannig að þær mynda um það bil 50 mm yfirlag og eru festar með ál-milliborðum. Það
er mælt með að leggja hjóð- og höggminnkandi dúk kerfisbundið undir allt parketið. Dúkurinn er lagður þannig að einingarnar liggi ekki yfir hver annari [7]. Mikilvægt er að tryggja
að samskeyti einangrunar undirlagsins liggi ekki beint undir samskeytum gólffjalanna.
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Gólfefnið er ætlað til lagningar í baðherbergjum á einkaheimilum. Fylgja skal leiðbeinigum
við lagningu [8a - 8f]! Viðbótarleiðbeiningar um vatnsheldni uppfylla ekki allar opinberar
reglugerðir fyrir vatnshelt yfirborðsefni í rakarýmum.
Vatnsgufumdreifingarmótstaða SD á gufustöðvunarfilmunni sem notuð er [8b] verður að
hafa lágmarksgildi sem nemur > 75 m samkvæmt EN 12086. Leggja skal filmuna þannig
að endarnir skarist um a.m.k. 50 mm. Eftir lagningu skal líma einingarnar með límbandi
sem nær yfir allar brúnir.
Gæðakröfurnar sem gerðar eru til límbandsins skulu vera hinar sömu og þær sem gerðar
eru til filmunnar og skal tryggja að límbandið geti ekki losnað [8c]. Af hreinlætisástæðum
mælum við með að nota ekki frekari undirlagsefni í baðherbergjum.
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Þétting við brúnir er tryggð þannig að gufustöðvunarfilman er dregin lóðrétt alveg að
byggingarhlutum sem liggja við. Eftir að búið er að setja upp lokabrautina með þekjuprófíl,
er filman skorin beint af yfir ofan þekjuprófílinn [8d].
Síðan er raufin innsigluð með sílikonþéttiefni sem er ætlað í baðherbergi [8e]. Annar
möguleiki við þéttingu við brúnir (einkum í rýmum með baðkerum, vöskum og salernum)
er að nota múrsnúru. Snúrunni er í lok lagningar komið fyrir í samskeytum milli gólfs og
brúnar og er hún svo innsigluð með sílikonþéttiefni.
Til þess að koma í veg fyrir að vatn leki inn, verður að setja ClickGuard™ vörn á hverja
endahlið og innsigla á viðeigandi hátt [8f]. Það verður sérstaklega að gæta þess að allar
raufar séu innsiglaðar. Að öðru leiti getur vatn safnast fyrir á gólfinu sem leiðir til myglu og
ólyktar.
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Ef parkettgólfið er þegar með innbyggða einangrun, skal ekki setja viðbótar einangrun á
gólfið [9].
Ef nota á gólfhitakerfi (heitvatn/rafrænt) verður að láta fagmenn setja upp kerfið og tengja
það [10a]. Allur frágangur og uppsetning á gólfhitakerfinu verður að vera samkvæmt nýjustu stöðlum og tækni og tryggja verður að fagaðilar setji kerfið upp og tengi í samræmi við
gildandi reglur. Tryggja verður að skrifleg verklýsing liggi fyrir. Gólfhitakerfið verður að ná
um allt rýmið og vera hitað þannig að það nái til alls parkettsins. Gólfhitakerfi sem hita einungis hluta rýmisins eru ekki leyfð. Hitastigið sem kemur við neðri hluta gólfsins má aldrei
fara yfir 27°C. Ekki er hægt að sækja skaðabætur ef bilanir koma upp í tengslum við rekstur eða uppsetningu á gólfhitakerfinu ef ekki er farið nákvæmlega eftir lýsingunum og kröfum hér að ofan. Allar kröfur eru aðeins gildandi innan ramma ábyrgðarregluverks okkar.
Fyrir öll gólf, hvort sem þau eru með gólfhitakerfi eða ekki, verður fagaðili að framkvæma
nauðsynlega CM mælingu og skrá hana samkvæmt gildandi reglum. Eftirfarandi jaðargildi
skulu vera til staðar varðandi afgangsraka ef gólfhitakerfi er notað [10b]:
Sementáburður:
Kalsíumsúlfatáburður

> 1,8% CM
> 0,3% CM

Við fljótandi uppsetningu verður að fylgjast með varmaþoli gólfsins og einangrunar undirlagsins. Heildarfjöldi á öllum varmaflæðismótstöðum verður að vera samkvæmt kröfum
sem skráðar eru í DIN EN 14041 ≤ 0,15 m2 K/W. Ef notað eru hjóð- og höggdempandi
undirlag, sem fylgir ekki með sendingunni, er ekki hægt að verða við skaðabótakröfum
sem myndast vegna fljótandi lagnar varðandi hámarks gildandi varmaflæðismótstöðu á allri
heildareiningunni.
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Áður en borðin eru lögð er ráðlegt að raða þeim þannig upp að mynstrið – ef við á einnig
litasamsetningin – komi út eins og óskað er. Hins vegar ber að leggja strax úr pökkum
sem búið er að opna!
Ábending um lagningu: Leggið borðin langsum með stefnu þangað sem aðalbirtan kemur frá
[11].
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R
(min. 12 mm)

8m

12 mm

10 m

15 mm

12 m

18 mm

15 m

23 mm

Ef veggirnir eru ekki beinir þarf að saga fyrstu röðina af gólfefninu til svo að hún passi.
Einnig þarf að mæla breidd herbergisins áður en lagt er. Skyldi við það koma í ljós að
síðasta röðin verði minna en 5 cm breið þarf að jafna breiddina milli fyrstu og síðustu
raðar þannig að báðar verði jafnbreiðar.
Ráðlegging: Til þess að auðvelda lagningu er mælt með því að nota kerfisbundna hljóðog höggeinangrun.
Byrjið að leggja út frá vinstra horni herbergisins. Leggið fyrsta borðið með fjöðrina upp að
veggnum og skorðið með fúgufleygum þannig að bilið út að veggjunum sé rétt. Endilega
gætið þess að hafa brúnfjarlægð R (stækkunarsamskeyti í mm) við vegginn,
miðstöðvarofnarör, súlur, hurðastoppara o.s.frv. [12a, 12b]. Notið eftirfarandi formúlu til að
reikna fjarlægðina frá veggnum: R [mm] = 1,5 x L [m] eða R [mm] = 1,5 x W [m]
Leggja skal aðra panilfjöl á höfuðhliðina (stutta hliðin) með 30° vinkil í nótnaprófílinn
á fyrstu liggjandi panilfjölina [13] og síðan leggja hana flat á gólfið. Gæta skal þess
að langsum kantarnir liggi í flútti, að þeir hliðrist ekki og myndi beina línu. Þetta er
nauðsynlegt til þess að legga 2. röð af panilfjölum á langsum hliðina án þess að bil
myndist.
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Aðrar panilfjalir er hægt að leggja á endann á 1. röð með þessari lagningaraðferð.
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Til þess að stilla af lengdina á síðasta borðinu í röðinni [14] er best að snúa borðinu um
180° og leggja það við hliðina á fyrstu röðinni (nótarhlið við nótarhlið) þannig að skreytta
hliðin snúi upp og að hægri vegg. Endilega gætið þess að hafa brúnfjarlægð R (stækkunarsamskeyti í mm) við vegginn. Næst er lengdin mörkuð á borðið og endinn sagaður af.
Síðasta panilfjölin á 1. skal einni leggja með 30° vinkil í nótnaprófílinn á fyrstu liggjandi
panilfjölina [15] og síðan leggja hana flat á gólfið. Gæta skal þess að langsum kantarnir
liggi í flútti, að þeir hliðrist ekki og myndi beina línu.
Ef notuð er rafknúin sting- eða handhjólsög á skreytta hliðin að snúa niður meðan sagað
er til að koma í veg fyrir að flísist úr brúninni. Sé sagað með handsög er skreytta hliðin
hins vegar látin snúa upp. Byrjað er að leggja hverja nýja röð með afganginum (minnst 30
cm) af því borði sem síðast var sagað af [21].
Aðra röð á að byrja með hálfu panelborði (lengd ≤95 cm) eða þessum borðenda (lengd
≥30 cm) [15, 16]. Þá er panelbútnum stungið á langveginn inn í nótarrauf 1. raðar og hann
festur/hnykktur. [16, 17]. Skörun endasamskeyta tveggja samliggjandi raða verður að
nema að minnsta kosti 30 cm.

17

18

Leggið annað panelborð á langveginn í nótarrauf raðarinnar á undan og ýtið því undir 20°
horni til vinstri upp að þeim panel sem fyrir er [18]. Festið það síðan niður og þrýstið á
það ofanfrá uns það hrekkur í sætið með smelli. Gætið þess að löngu kantar borðsins
sem leggja skal falli slétt og vel að. Ef ekki er notuð gólfeinangrun, ætti að nota hamar og
trékubb til að tryggja að læsingin á báðum panilfjölum sé sem föstust [19, 20].
Á uppsetningarflötum með meira en 12 m lengd eða meira, og í mjög krókóttum herbergjum og við mismunandi veðurfarsaðstæður, er mælt með að nota stækkunarsamskeyti (að minnsta kosti 2 cm á breidd) [22]. Aðeins með því móti getur gólfið þanist út
eða dregist saman við hita- eða rakabreytingar. Einnig þarf að hafa þetta í huga þegar
lagt er beint úr einu herbergi í annað. Þá þarf að hafa þenslubil í dyragættinni. Loka má
þenslubilum á faglegan hátt með þar til gerðum listum. Ekki má fylla hreyfingarbilin með
snúrum eða öðru efni. Gjörið svo vel að fara að kröfum ATV DIN 18365. Þennslurauf og
aðrar raufar má ekki loka með hamri heldur handafli. Ekki má skerða notagildi gólfefnisins.
Þennsluraufar verður að nýta af kostgæfni. Þennslumöguleikar verða að vera þeir sömu.
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Fyrir hitarörum þar að bora 3 cm stærri göt en þvermál viðkomandi rörs. Endastykkið er
sagað af, límborið og skorðað með fleygum þar til límið er harðnað. Að lokum er götunum
lokað með ofnrörakrönsum [23, 24, 25].
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Dyrastafi úr viði þarf að stytta nægilega til að pláss sé fyrir borð með hljóðdúk auk 2 – 3 mm
bils [26, 27].
Að lokinni lagningu eru allir fúgufleygar fjarlægðir.
Fyrir fullkominn frágang skal festa spjöldin í 40 - 50 cm fjarlægð við vegginn og setja
samsvarandi O.R.C.A. gólflista á [30].
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Hreinsun og umhirða

25

26

Laus óhreinindi eru fjarlægð með kústi eða ryksugu með sogstykki fyrir hörð gólf [31].
Við venjuleg viðhaldsþrif er aðeins mælt með gólfhreinsiefni með O.R.C.A. tækni. Bón
og hreinsiefni með aukaefni fyrir viðhald eins og vaxi, olíu eða álíka efnum henta ekki
til meðhöndlunar á gólfflötum. Ekki má slípa gólfið. Frekari upplýsingar fást í viðeigandi
leiðbeiningum um hreinsun og viðhald.
Spor og venjuleg óhreinindi má þurrka af með rökum en vel undnum klút.
Koma skal í veg fyrir viðvarandi bleytu! Slíkt getur m.a. aukið hættuna á slysum. Við
mælum þar af leiðandi með að þurrka upp bleytu umsvifalaust [32]!
Gæta skal sérstakrar varúðar með blómapottum, vösum og öðru. Notið vatnsheldan grunn.
Ekki er mælt með að láta blautar baðmottur, ábreiður, dyramottur og slíkt þorna á gólfinu
eftir notkun.
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Mjög fasta óhreinindabletti má meðhöndla og fjarlægja staðbundið með hreinsiúða eða
asetoni. Ekki setja viðbótarþéttingar á gólfflötinn.
Athugið! Verjið gólfið gegn rispum og höggum! Við útidyr ætti að nota nægilega stóra
gólfmottu sem heldur eftir óhreinindum.
Á húsgagnafætur úr tré, málmi eða gerviefni verður að festa filttappa. Aðeins skal nota
skrifstofustóla með mjúkum hjólum (DIN 12529) [33] eða venjulega hlífðarmottu. Sé tekið
tillit til þessara leiðbeininga eykst gildi gólfparkets yðar og veitir rétt á fullum ábyrgðarkröfum.

Upptaka gólfefnis
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Ef skipta á út eða rífa upp harðparketborð, sem lögð hafa verið fljótandi á gólf í híbýlarými eða atvinnuhúsnæði, skal það gert á eftirfarandi hátt: Borðin eru losuð hvert frá öðru á
langhliðinni [34]. Síðan skal leggja panilfjalirnar á höfuðhliðina flat á gólfið í vinkli við mjóu
hliðijn og losa tenginguna [35]. Þau eru lögð samhliða. Farið sérstaklega gætilega með
harðparketborðin til þess að forðast að skemma endasmellurnar.
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