FloorUP
Montagevejledning
Produktbeskrivelse
NORTO FloorUP er bæredygtige og massive endetræsklodser i fyr til indvendigt klodsegulv. Råtræet
skulle oprindeligt have været anvendt til vinduer. Da træstammer er et af naturens materialer, har
træerne forskellige former og strukturer. Det betyder, at der ikke kan udnyttes lige store dele af hver
enkelt træstamme til produktionen af vinduer, da der stilles høje krav til træet i vinduesindustrien. I
stedet for at lade det gode og solide råtræ gå til spilde, er træet udviklet til klodser til gulve.
Endetræsklodserne er et upcyclet produkt, der fås i projektspecifikke størrelser og dimensioner, som
afhænger af de rester, der opstår i produktionsprocessen. Da fyrretræ er et naturprodukt, forekommer
synlige knaster, årringe og marv. Disse karaktertræk skaber et rustikt, naturligt og organisk udtryk til et
klodsegulv.

Før montagen
Ved modtagelsen skal træklodserne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til
forhandleren. Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklamationsretten. Før
monteringen skal træklodserne placeres i uåbnet emballage i minimum 8 døgn i et tørt og lukket rum,
da træklodserne skal akklimatiseres. Rumtemperaturen skal være på ca. 18-24 ⁰ C, og rummets relative
luftfugtighed skal være på mellem 40-60 % RF, for at undgå revner, sprækker eller udvidelser af træet.
Ved levering må træklodserne ikke udsættes for direkte vand, og emballagen må ikke placeres på et
betongulv eller lign. for at undgå, at fugt trænger ind i klodserne. Før montagen anbefaler vi at
foretage en fugtmåling flere forskellige steder i det rum, hvor klodserne skal monteres, for at sikre den
rette fugtighed. Træklodserne skal forblive i emballagen indtil brug, så klodserne hele tiden opbevares
under de rette temperatur- og fugtighedsforhold. Ovenstående temperatur- og fugtforhold er
gældende både før, under og efter lægningen af endetræsklodserne.
Det er vigtigt, at alt arbejde, der tilfører rummet fugt, udføres før lægningen af træklodserne.
For at få en korrekt lægning af endetræsklodserne, er det vigtigt at følge limleverandørens
anvisninger nøje. For yderligere informationer om produktet henviser vi til produktbladet og
www.norto.dk. NORTO påtager sig ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne vejledende
information.
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Lægning af NORTO FloorUP endetræsklodser
Vi anbefaler, af lægningen af endetræsklodserne foretages af en fagmand. Vi henviser til at følge
læggevejledning og anvisninger fra limproducenten for korrekt limning og lægning af klodserne. MS
Parketlim 268 fra Dana Lim kan benyttes til limning af træklodserne. Læggevejledning fra Dana Lim
kan downloades på NORTO’s hjemmeside. Hvis der anvendes en anden lim, skal anvisningerne fra
denne limleverandør overholdes.
Det er den enkelte montørs ansvar at sikre, at NORTO FloorUP træklodserne er monteret korrekt i
forhold til montagevejledningens anvisninger. Ved spørgsmål eller tvivl omkring limning og lægning
af endetræsklodserne, skal der rettes henvendelse til limleverandøren. Vi henviser desuden til at
overholde gældende bygningsreglement.
Endetræsklodserne kan lægges på et undergulv af beton, spånplade eller krydsfiner. Undergulvet skal
være isoleret således, at der ikke kan trænge fugt ind i undergulvet. Afhængigt af undergulvets type
kan det være nødvendigt med en fugtspærre. Følg limleverandørens anvisninger i forhold til evt. brug
af fugtspærre.
Endetræsklodserne kan lægges i rummets bredde- og længderetning samt vendes i det ønskede
mønster. Da træ er et levende og organisk materiale, kan træet udvide sig eller svinde ved ændringer
i rummets og den relative luftfugtighed. Klodserne skal lægges med 15 mm afstand ud til kanterne, så
klodserne kan ”arbejde” ved ændringer i luftfugtigheden.
Vi henviser til at følge limleverandørens anvisninger i forhold til limning, lægning af klodser og evt.
overfladebehandling efter limning.

Efter lægning af NORTO FloorUP endetræsklodser
Vi henviser til at følge limleverandørens anvisninger efter lægning af endetræsklodserne. Efter
lægning af endetræsklodserne skal der opretholdes en rumtemperatur på ca. 18-24 ⁰ C, og rummets
relative luftfugtighed skal være på mellem 40-60 % RF.

Vedligeholdelse
NORTO FloorUP skal overfladebehandles for at beskytte træet mod slid ved almindeligt brug. Det kan
være nødvendigt at overfladebehandle træklodserne flere gange for at mætte træet tilstrækkeligt, da
endetræ suger meget. Kontakt en fagmand for at få rådgivning om den bedste overfladebehandling
af endetræsklodserne. Ved spørgsmål omkring slibning af gulvet henviser vi til limleverandøren.
Endetræsklodserne må ikke komme i direkte kontakt med vand i forbindelse med rengøring. Brug en
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opvreden gulvklud eller lign. til at rengøre træklodserne for evt. snavs og støv. Da endetræsklodserne
er et organisk naturmateriale, vil klodserne med tiden ændre farvenuance og glød, da træ er et
levende materiale, der hele tiden ”arbejder”. Med tiden kan der forekomme mindre sprækker i
klodserne, da det er en naturlig del af træets udviklingsproces.
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