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Läggningsanvisningar för 19 mm BambuPlank™ och 
22 mm Bambu Extreme LamellPlank™ på reglar 

 

1. Vid mottagandet av golvet 
 

- Dessa anvisningar gäller för H & W-artikelnummer. 105102, 105202, 105302, 105602,  

130407, 130607 och 135407. 

 

- Kontrollera att kvantiteten och produkten överensstämmer med det du beställde. 

 

- Kontrollera om varan har skadats under transporten. Om så är fallet, informera föraren 

omedelbart. 

 

- Placera de oöppnade förpackningarna i ett uppvärmt rum (ca 20 °C) med en relativ 

luftfuktighet på ca 50 %. Golvet måste acklimatiseras i minst 72 timmar i ovanstående 

miljö innan läggningen påbörjas. För nyare gjutna betonggolv rekommenderas att 

förpackningarna placeras på reglar. 

 

- Om de rum där golvet ska läggas i framtiden kommer att ha en annan relativ 

luftfuktighet än ca 50 %, måste entreprenören konditionera golven enligt den 

förväntade luftfuktigheten i rummet. Kontakta en fackman för mer information om fukt 

och konditionering av golv. 

 

- Skriftlig kvalitetssäkring måste utföras fortlöpande för att dokumentera att de angivna 

villkoren uppfylls. 

 

- De normer och standarder för läggning av regelgolv som gäller vid monteringstillfället 

måste följas, om inget annat anges i dessa anvisningar.  

 

 

 

2. Läggning av golvet 
 

- Läggningen ska ske med tillräcklig belysning för att man ska kunna kontrollera och 

sortera ut plankor med färg-, glans- och lackfel samt måttfel och höjdskillnader. 

 

- Bambugolv har färgvariationer och det är därför nödvändigt att blanda paketen vid 

läggningen. På detta sätt uppnås ett vackert färgspel. Förpackningarna kan vara märkta 

med L (Light), M (Medium) eller D (Dark). Det ger en antydan om färgen i 

förpackningen.  

 

- När du sågar plankorna rekommenderas det att du bär mask. På grund av materialets 

hårdhet kan mikrofibrer bildas när materialet sågas. 

 

- BambuPlank™ ska installeras med ett maximalt cc-regelavstånd på 500 mm och Bambu 

Extreme LamellPlank™ ska installeras med ett maximalt cc-regelavstånd på 600 mm för 

normal bostadsbelastning (A1).  
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- BambuPlank™ ska installeras med ett maximalt cc-regelavstånd på 400 mm och Bambu 

Extreme LamellPlank™ ska installeras med ett maximalt cc-regelavstånd på 450 mm, 

på kontor och mindre företag (B).  

 

- Se alltid till att ha ett avstånd på 10–12 mm till intilliggande byggnadsdelar, 

installationer osv. 

 

- Det rekommenderas att förborra och sedan försänka skruven med 45° vinkel.  

Du kan med fördel använda 4,2x45 mm Monta-flex-skruvar. 

Alternativt kan du använda Senco SNS41 häftpistol med bambusäkring. För detta 

ändamål används en klämma av typen ”N”. För Bambu Extreme LamellPlank™ kan N-

klämman på 50 mm, pistolen Senco SNS 41 eller MAX TA-551 användas.  För mer 

information kontakta MJF Værktøj på tfn. + 45 30109066. Kom alltid ihåg att läsa 

bruksanvisningen till häftpistolen för att säkerställa rätt tryck.  

 

- Lägg den första plankan med notsidan mot väggen – kom ihåg distansblocken. 

 

- Limma på ändnoten och ALDRIG på långsidorna! 

Det rekommenderas att använda ”BOSTIK not- och spontlim” eller ”BOSTIK trälim 730 

Utomhus”  

 

- Torka bort överflödigt lim med en fuktig trasa. 

 

- Kontrollera med hjälp av ett snöre att den första raden är rak. Upprepa kontrollen var 

femte rad.  

 

- När man sammanfogar rader och slutrader kan man använda parkettjärn och slagblock. 

Kom ihåg att först sammanfoga ändarna och sedan föra ihop plankorna längs sidan.  

 

- ”Angränsande plankor” får inte ha skarvar med samma regelmellanrum. 

 

Inga reklamationer kan göras för plankor som monterats med synliga fel. 

 

 

3. Golvvärme 
 

Plankorna kan monteras på golvvärme.  

 

Vid installation av golvvärme är det viktigt att du följer instruktionerna: 

- Plankorna kan monteras på de flesta typer av golvvärme – kontakta oss för 

godkännande om det behövs. 

 

- Golvvärmesystem ska användas för att säkerställa en jämn temperaturfördelning 

över ytan. 

 

- Golvvärmesystemet ska vara utrustat med låsbara reglage som begränsar 

temperaturen. Golvbrädornas yttemperatur får inte överstiga 27 grader. 

 

- Värmesystemet måste stängas av minst två dagar innan golvet läggs. När golvet är 

lagt kan värmesystemet gradvis justeras tillbaka till önskad temperatur (max. 27 

graders yttemperatur). Observera att en för snabb justering kan orsaka 

sprickor/repor på plankorna.  

 



v.4.6 

                                                                                                                                                                               

 

3 

- Reglar/balkar måste torkas till 8 % ± 2 % för att undvika uttorkning och därmed 

knarrande ljud. 

 

- För elektriska golvvärmesystem får effekten inte överstiga 100 W/m2. 

 

 

 

 

4. Framtida underhåll 
 

- Den optimala miljön är att hålla en rumstemperatur på cirka 20 grader och en relativ 

luftfuktighet i rummen på 50 %. Under kortare perioder kan den variera från 35 % till 

65 %, dock aldrig under eller över. 

Lägre luftfuktighet kan leda till att golven krymper för mycket, medan högre 

luftfuktighet kan leda till att golven expanderar för mycket. 

 

- Om du är osäker på den relativa luftfuktigheten i ett rum kan du skaffa en hygrometer 

eller kontakta en fackman. 

 

Observera att det rekommenderas att oljade bambugolv oljas in en extra gång innan 

de används. 

 

För underhåll av bambugolvets yta, se www.holseogwibroe.dk 

http://www.holseogwibroe.dk/

