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Limning af stavparket 
 

Pålægningsarealet                                                             
Døre og vinduer skal være monteret i læggerummet. Alt 
arbejde med vandholdige materialer bør være afsluttet. 
Rummets temperatur skal være konstant og minimum 18 0 C. 
Rummets luftfugtighed skal være imellem 50-60 %, ved 
luftfugtighed tages forbehold for klimaanlæg, da klimaanlæg 
ofte sænker luftfugtigheden Derfor anbefales det at 
parketterne akklimatiserer i minimum 8 dage før pålægning 
påbegyndes, ved lav luftfugtighed 20 dage. Hvis parketterne er 
på paller bør plastik og papsider fjernes, så der kan komme 
luft til parketterne. Parketbundterne kan evt. spredes i rummet, 
dog frarådes det at fjerne strips omkring parketterne før 
pålægning påbegyndes. 

Montering                                                                               
På jævnt og tørt + - 2 mm / 2 m træ, plade eller spartlet 
betongulv. Parketlængder 30 - 70 cm Stavparketterne kan 
lægges med flyverstød eller som mønster, parketlimen 
påføres med tandspartel 2m²/l. Brug hellere for meget lim så 
kontakten til underlaget er i kontakt. Parketterne kan sømmes 
fordækt i fersiden ved pålægning på sømbart underlag, men 
det anbefales at forbore ved hårde træsorter og udlægge 
gulvpap som mellemlag. For massive hårdttræsgulve må der 
under normale forhold påregnes at der opstår små revner 
mellem de enkelte parketter afhængig af luftfugtigheden i 
rummet. Disse smårevner udfyldes normalt med olie/lak ved 
efterbehandling men kan evt. spartles med gulvkit inden eller 
mellem behandlingerne. 

Hvis undergulvet er nystøbt betongulv eller direkte imod 
jordlag skal der udlægges tæt fugtspærre inden montering af 
parketterne. 

Parketterne arbejder primært i bredderetningen, derfor skal 
der holdes en afstand til væg på min. 8-15 mm afhængig af 
gulvstørrelse (kan udregnes efter tibrætsmål). Da 
luftfugtigheden normalt er mindre i fyringssæsonen vil gulvet 
udvide sig i sommerperioden og omvendt, hvilket er en god 
ting at huske under pålægning. Luftfugtigheden måles ved 
hjælp af et hygrometer. 

Efterbehandling: Generelt må der for massive hårdttræsgulve 
regnes med en afslibning inden overfladebehandling. 
Efterbehandlingen udføres efter leverandørens anvisning. 

Evt. fejl og defekter: Parketter med fejl og mangler sorteres 
fra inden montagen. Reklamationer i denne forbindelse kan 
ikke accepteres, hvis parketterne er monteret. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sømning af stavparket (kun langstavparketter)  
 

 Pålægningsarealet                                                             
Døre og vinduer skal være monteret i læggerummet. Alt 
arbejde med vandholdige materialer bør være afsluttet. 
Rummets temperatur skal være konstant og minimum 18 0 C. 
Rummets relative luftfugtighed skal være imellem 50-60 %, 
ved luftfugtighed tages forbehold for klimaanlæg, da 
klimaanlæg ofte sænker luftfugtigheden Derfor anbefales det 
at parketterne akklimatisere i minimum 8 dage før pålægning 
påbegyndes, ved lav luftfugtighed 20 dage. Hvis plankerne er 
på paller bør plastik og papsider fjernes, så der kan komme 
luft til parketterne. Parketterne kan evt. spredes i rummet for at 
fremskynde akklimatisering. 

Montering                                                                               
På jævnt og tørt + - 2 mm / 2 m Strøer, trægulv, 
krydsfinerplade eller lign. Sømbart underlag. Parketlængder 
30 - 120 cm Stavparketterne kan lægges med flyverstød eller 
som mønster, Parketterne kan sømmes fordækt i fersiden ved 
pålægning, det anbefales at udlægge gulvpap eller kork som 
mellemlag. Ved montering på spånpladegulve anbefales det at 
fuldlime til underlaget. For massive hårdttræsgulve må der 
under normale forhold påregnes at der opstår små revner 
mellem de enkelte parketter afhængig af luftfugtigheden i 
rummet. Disse smårevner udfyldes normalt med olie/lak ved 
efterbehandling men kan evt. spartles med træstøv blandet 
med specialbinder inden eller mellem behandlingerne. 

Hvis undergulvet er nystøbt betongulv eller direkte imod 
jordlag skal der udlægges tæt fugtspærre inden montering af 
parketterne. 

Parketterne arbejder primært i bredderetningen, derfor skal 
der holdes en afstand til væg på min. 8-15 mm afhængig af 
gulvstørrelse (kan udregnes efter tibrætsmål). Da 
luftfugtigheden normalt er mindre i fyringssæsonen vil gulvet 
udvide sig i sommerperioden og omvendt, hvilket er en god 
ting at huske under pålægning. Luftfugtigheden måles ved 
hjælp af et hygrometer. 

Efterbehandling: Generelt må der for massive hårdttræsgulve 
regnes med en afslibning inden overfladebehandling. 
Efterbehandlingen udføres efter leverandørens anvisning. 

Evt. fejl og defekter: Parketter med fejl og mangler sorteres 
fra inden montagen. Reklamationer i denne forbindelse kan 
ikke accepteres, hvis parketterne er monteret. 

Reklamationsret dækker IKKE følgeskader- & udgifter . 

 

 

 

 Læggevejledning Massiv Stavparket 


