VIKTIG INFORMASJON OM TREGULV
Tregulv er levende materialer og må ikke sammenlignes med plastprodukter.
Det betyr at et ferdig gulv kan fremstå med variasjoner i farge, struktur, overflate og finish som
avviker fra bilder og prøver.
Det betyr også at bevegelser vil kunne oppstå ved påvirkning av rommets temperatur og
luftfuktighet. Disse bevegelser kan synliggjøres i form av sprekker og avstand mellom gulvbordene.
Ved heltregulv er risikoen større jo tykkere og bredere planken er.
For å holde tregulvet pent og problemfritt er det viktig at inneluften er god både for gulv og
mennesker, dvs. en romtemperatur på ca. 20oC og en relativ luftfuktighet på mellom 40 – 60% RF.
Dette gjelder både før, under og etter at gulvet er lagt!
Det anbefales å bruke et hygrometer.
Er luftfuktigheten for lav må det settes inn en luftfukter. Dette er spesielt viktig å være oppmerksom
på i vinterhalvåret, eller ved mye oppvarming.
Kjøper plikter å kontrollere at mottatte varer er skadefrie ved mottak, og før montering er igangsatt.
Eventuell transportskade må påføres fraktbrev for at krav skal kunne rettes mot transportør.
Selger er ikke ansvarlig for monterte varer med synlige mangler, samt opp‐ og nedmontering dersom
disse ikke tilfredsstiller kjøpers krav til utseende.
Undergulv må være rent, tørt og avrettet til NS 3420 før montering, det vil si +‐2mm pr. 2 m.
Festemåter og festemidler må være ifølge leverandørens krav.
Tregulvet må akklimatiseres i min. 2 dager, og opptil 7 dager i de rom hvor det skal legges (avhengig
av temperatur, fukt og type parkett).
Ved gulvvarme må overflatetemperaturen aldri overstige 27oC. Varmeeffekten skal aldri overstige 60
watt/m2. Løse tepper vil øke temperaturen med 5 – 10 grader. Ved for høy overflatetemperatur kan
kuving, sprekker og knirk oppstå.
Det finnes ingen norm for slitestyrken av tregulv. Hardheten av ulike treslag måles i en Brinellverdi
som indikasjon, men variasjoner må forekomme etter hvor den aktuelle plank er tatt fra trevirket og
hvor treet har vokst.
Det er kjøpers ansvar å ta de forholdregler som kreves for å bevare tregulvet best mulig. Dette gjelder
forebyggende tiltak som matter i inngangssoner, beskyttelse på stol‐ og bordben (filtknotter), samt
vedlikehold av tregulvets overflate.
Tregulvets overflate kan for eksempel være lakket, oljet, vokset , eller pigmentert.
Kjøper står selv ansvarlig for at valgt gulv og overflatebehandling dekker (oppfyller) det tiltenkte
bruksområdet .
Kjøper finner beskrivelse av treslag, dimensjoner og overflatebehandling i selgers tilbud og
ordrebekreftelse.
Feil bruk og dårlig vedlikehold av gulvet er ingen reklamasjonsgrunn.
Dette informasjonsskriv følger som vedlegg til de generelle
Salgs‐ og leveringsbetingelser for Nordby Gulv AS

