
Gulvet er et massivt bræddegulv fremstillet 
af nordskandinavisk fyrretræ. Brædderne er 
nedtørret til ca. 9% træfugt, forsynet med af-
spændingsspor på bagsiden og er med fer og not 
på fire sider

Opbevaring 
Fyrretræsgulve fra Södra skal opbevares i tørre 
lokaler og må ikke udsættes for fugt. 

Før gulvet lægges 
Da Södras fyrretræsgulve er ovntørrede, skal 
betongulve og vægge i bygninger, hvori gulvet 
skal lægges, være gennemtørrede. Den relative 
luftfugtighed må ikke overstige 60%. Lad gulvet 
ligge i det rum, hvori det skal monteres, i 5-7 
dage for akklimatisering. Rumtemperaturen skal 
være ca. 20o og den relative luftfugtighed (RF) 
40-60% (måles med et hygrometer). Lad bræd-
derne blive i originalindpakningen og bred bundterne 
ud på gulvet for en jævn akklimatisering. 

Udpakning 
Ved udpakning bør man undersøge, om bræd-
derne svarer til de kvalitetskrav, der gælder 
for den pågældende bræddetype. Det kan ikke 

helt undgås, at der af og til forekommer enkelte 
brædder, der ikke opfylder kvalitetskravene 
fuldt ud, da træ er et naturprodukt. Brædder 
med acceptable småfejl må bruges på de steder, 
hvor fejlene ikke bliver synlige, f.eks. langs 
væggene, under skabe etc. Brædder med grove 
synlige fejl skal frasorteres og vil blive ombyttet 
af forhandlerne uden beregning – gælder dog 
ikke for Rustik / B-sortering. Reklamationer 
over grovere fejl skal fremsættes, inden gulvet 
lægges ellers vil disse blive afvist. Dette gælder 
også for niveauforskelle på mere end +/÷ 0,5 
mm. For endestød gælder, at de tilpasses på 
stedet. 

Gulvvarme 
Varmen skal være jævnt fordelt i gulvet og 
automatisk styret, maks. 27o C overfladetempe-
ratur på de nedlagte brædder. Ved trægulve på 
gulvvarme er der større risiko for svindrevner og 
fugedannelser end normalt. Der anbefales lang-
som opvarmning af gulvet hver gang varmen har 
været afbrudt. Rumtermostatstyret gulvvarme 
frarådes, da der konstant vil blive reguleret på 
varmen i gulvet og derved er risikoen ekstra stor 
for svindrevner og vindridser.
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