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Læggevejledning

Pavone Stavparket

Undergulv
 / Pavone Stavparket fuldlimes direkte på afrettet undergulv af beton, 

spånplade eller krydsfiner.

Ved levering
 / Kontroller, om der er transportskader, og om de leverede varer 

stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.
 / Transportskader anmeldes til fragtmanden omgående.

Udpakning af stavene
 / Tjek stavene ved dagslys før lægning.
 / Stave med synlige fejl, som ligger uden for gældende tolerancer, 

herunder højde-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal 
frasorteres og vil blive byttet uden beregning. Enkelte stave med 
acceptable småfejl kan bruges på steder, hvor de ikke er synlige, evt. 
anvendes ved tilskæringer.

 / Der kan ikke reklameres over defekte stave, der er monteret.
 / Vær opmærksom på, at der kan forekomme svind revner, vindridser 

samt revner ved og i knaster.

Fugtforhold/fugtspærre
 / Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 35-65% 

relativ fugtighed alt efter årstid, inden gulvet monteres.
 / Bygningen skal være lukket. Alt arbejde med vandholdige materia-

ler som puds, maling m.m. skal være afsluttet og materialerne skal 
være tørre.

 / Varmeanlægget skal være i drift, ca. 20°C i rummet, dog skal gulv-
varmen være slukket 2 dage før nedlægningen påbegyndes.

 / Rummet skal have været opvarmet og ventileret i mindst 4 uger før 
monteringen.

 / Fugtindhold i beton, afretningslag m.m. skal være i ligevægt med 
den for årstiden normale relative luftfugtighed, dvs. restporefugt-
indhold i beton maks. 65%.

På beton, klinker og træunderlag
 / På terrændæk skal der sikres mod opstigende fugt i henhold til lim-

leverandørens anvisninger. Her anbefales Moloands Thosmit R 740 
fugtspærrende gulvprimer. 

 / Undergulvet skal være helt plant (+/- 2 mm på et 2 m retholt 
eller +/- 0,6 mm på et 0,25 m retholt), brug evt. spartelmasse til 
opretning.

Akklimatisering
 / Før nedlægningen påbegyndes, skal trægulvet akklimatiseres i rum-

met i min. 2 dage. 
 / Udpakningen af Pavone Stavparket bør først ske umiddelbart før 

nedlægning.

Montering
 / Det bedste resultat opnås, hvis stavparketten monteres symmetrisk 

på gulvet. Dette sikres ved at tage udgangspunkt i rummets midter-
linje, således at afslutningen ved væggene bliver ens. 

 / Mål rummet op og start ved midterlinjen, så det sikres at den 
yderste række stavparket bliver så bred som muligt. Der kan enten 
startes, så midterlinjen går midt igennem en stav, eller så der startes 
med en stav på hver side af midterlinjen.

 / For at sikre at den først lagte række med stavparket ikke bevæger 
sig under lægningen, kan der fastmonteres en liste til undergulvet i 
midterlinjen eller hvad der svarer til kanten af den første række.

 / Stavparketten monteres i uregelmæssigt forbandt.

Nedlægning
 / Stavparketten fuldlimes til undergulvet med en egnet parketlim, 

som Molands Thomsit P 695, der sikrer en elastisk og vedvaren-
de vedhæftning. Limen påføres underlaget jævnt med en tandet 
parketspartel størrelse B11. Stavparketten lægges i den våde lim og 
presses godt ned.

 / Påfør ikke limen på et større areal, end at monteringen af stavpar-
ketten kan ske indenfor 20 min. Kontroller at limen giver afsmitning/
kontakt med hele parketfladen når limningen sker. 

 / Under lægning af stavparketten, skal der holdes afstand på min. 10 
mm til vægge og faste installationer. 

 / Stavparketten må ikke limes i not og fer! 

Dilatationsfuger
 / I rum større end 100 m2 - med en længde mere end 12 meter og en 

bredde over 8 meter - kontakt Molands tekniske afdeling.

OBS: Træ er et hygroskopisk levende materiale, hvilket betyder at 
det vil tilpasse sig relativ luftfugtighed (RF) på monteringsstedet og 
finde fugtligevægt med omgivelserne.Træet udvider sig ved høj RF og 
svinder igen ved lav RF. Gulve kan fremvise sprækker mellem stavene 
og især om vinteren når luften er tør. 

En forudsætning for at Pavone Stavparket gulvene forbliver smukke 
og fremtræder med ensartede fuger mellem stavene er et rumklima, 
hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant gennem de skiften-
de årstider (temperatur 20-22°C samt luftfugtighed på 35-65% RF).

Behandling/vedligeholdelse/rengøring
 / Efter lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer 

byggetrafik. Som afdækningsmateriale anbefales kraftig gulvpap. 
Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfar-
ve overfladen på gulvet.  
OBS: Afdækningsmaterialet må ikke klæbes til gulvet med tape.

 / Sørg altid for, at slutbrugeren informeres om vores vedligeholdel-
sesvejledning. Skader, der kan henvises til manglende vedligeholdel-
se/ikke fulgte retningslinjer samt uhensigtsmæssigt indeklima eller 
håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklama-
tionsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på 
www.moland.biz.

 / Ved olierede gulve anbefales en let afpudsning med slibegitter inden 
ibrugtagning. Små revner kan eventuelt fyldes med voks. 

 / Der skal afsluttes med en ekstra oliering.
 / Generelle anvisninger og vedligeholdelsesvejledning kan downloades 

på www.moland.biz.
Find mere information om vores primer og lim på vores hjemmeside på 
www.moland.biz.

I øvrigt henvises til By og Byg’s anvisninger samt Træinformations og 
GSOs vejledninger på disse områder.

Kontakt gerne Molands tekniske afdeling ved tvivlsspørgsmål.
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1. Der skal bruges både venstrestave og højresta-
ve til sildebensmønster. Gør stavene klar inden 
lægningen.

2. Mål rummet op, og start ved midterlinjen. Start 
med at lægge dobbeltrækker ud - uden lim og 
saml dem. 

3. Påfør lim langs snoren.  
Påfør ikke limen på et større areal, end at mon-
teringen af stavparketten kan ske indenfor 20 
min. 

4. Vigtigt: Efter limningen skal gulvet belastes med 
sandsække eller stabler af stavparket.

5. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig 
klud.

6. Fortsæt lægningen af Pavone Stavparket ræk-
kevis fra midten og skiftevis fra venstre og højre 
mod væggen.

7. Afslutningsvis tilpasses stavenes længde, således 
at de flugter med væg og der holdes den korrek-
te afstand til faste installationer. 

Gå ikke på gulvet de første 24 timer efter lægningen, 
eller efter limleverandørens anvisninger.

Gulvvarme
 / Pavone Stavparket kan fuldlimes på gulvvarme.

 / En vigtig forudsætning for benyttelse af parket 
på gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig 
jævn varmefordeling, samt at temperaturen på 
oversiden holdes på maks. 24°C. 

 / Gulvvarmen skal være slukket 2 dage før nedlæg-
ning påbegyndes, og hæves langsomt efter ned-
lægningen med maks. 5 °C hver anden dag. Om 
vinteren skal rumtemperaturen være mindst 15°C, 
det kan derfor være nødvendigt at anlægget ikke 
slukkes helt.

Pavone Stavparket som sildebensmønster

RUMMETS MIDTERLINJE

STØTTELINJE

Moland Byggevarer A/S  /  Strandvejen 16  /  DK-7800 Skive
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