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SILJAN TRÆGULVE 

 

MONTERINGSVEJLEDNING 

 

 

FØR MONTERING 
 
1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og 

varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og 
maks. 25 gr. C., og rummets relative luftfugtighed (RF) skal være min. 40% og 
maks. 60%. Eventuel betondæk skal være afhærdet og tør (restporefugt må maks. 
være 65%). 

 Alt arbejde, som medfører opfugtning af lokalerne, skal være afsluttet, inden 
monteringen starter, herunder også malerarbejde, montering af fliser m.m.. 

2. Siljan Trægulve skal opbevares tørt og plant i mindst 2 døgn i det rum, hvor gulvet 
skal monteres.  Pakkerne må først åbnes, efterhånden som gulvet monteres. 

3. Som hovedregel skal der udlægges en godkendt fugtspærre på min. 0,20mm. 
Fugtspærren skal have et overlæg på min. 20cm og skal tapes i samlingerne, 
således at den er helt tæt. Fugtspærren skal føres 10 - 15cm op ad væggen og 
skæres af, efter fodlisterne er monteret. Med henblik på at forhindre eventuel 
fugtoptrængning lægges der en fuge mellem fugtspærren og væggen.  

 Såfremt Siljan Trægulve skal monteres på et træbaseret pladeprodukt, må der ikke 
udlægges fugtspærre mellem pladeproduktet og gulvet, da denne skal indgå i den 
eksisterende konstruktion (terrændæk eller krybekælderkonstruktion). Såfremt 
Siljan Trægulve skal monteres over opvarmet rum (1. sal), skal der ej heller 
udlægges fugtspærre. Dette er dog ikke gældende ved etagedæk udført i beton, 
hvor der altid skal udlægges fugtspærre. 

4. Strøer udlægges: Brug altid strøer tørret ned til maks. 12-14% træfugt. Strøerne 
skal være min. 45 x 45mm i en god kvalitet, uden store knaster. Alternativt kan 
der benyttes Kerto-strøer, f.eks. 39 x 40mm. 

 Strøafstandene må maks. være 520mm ved 20mm gulve, 720mm ved 25mm gulve 
og 950mm ved 30mm gulve  -  alle målt fra midte til midte af strøerne.  

 Ved erhvervs- og forsamlingslokaler reduceres strøafstandende til halve, dog skal 
belastningen vurderes i hvert enkelt tilfælde. 

 Første række strøer udlægges 50-80mm fra væggen ved begge langsider (i 
længderetningen af færdigt gulv). Dernæst udlægges strøer med en afstand på 20-
30mm fra væggen ved begge ender (på tværs af færdigt gulv), således at der dannes 
en ramme rundt i hele rummet. Næste række strøer på langs i rummet (i 
længderetningen af færdigt gulv) udlægges med en afstand på 400mm til første 
række. Dernæst udlægges resten af strøerne med den afstand, der er gældende for 
den valgte gulvtykkelse. 

 Opklodsning af strøer kan være nødvendigt for at få et 100% plant gulv. 
Opklodsning skal ske med en indbyrdes afstand på 400mm (der henvises til 
udgivelsen fra Træinformation, Trægulve Lægning, også kaldet Træ 64). 
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 Træbaserede pladegulve: Pladerne skal have en tykkelse på min. 19mm. Gulvet 
skal være jævnt (+/-2mm pr. 2 mtr. retholt) og må ikke gynge eller ”give sig”. Inden 
monteringen af Siljan Trægulve skal det desuden sikres, at det eksisterende 
undergulv ikke afgiver knirkelyde.  

 Fastgørelse af gulvet skal ske i henhold til pkt. 1 under montering. 
 Betongulve: Siljan Trægulve kan ikke monteres svømmende, men skal fastgøres. 
 Montering kan ske enten fuldklæbet til betonen eller på Elastilon underlag. 
 Undergulvet skal være helt rent og plant (+/-2mm pr. 2 mtr. retholt). 
 Hvis der er indstøbt gulvvarmeslanger, henvises der til specialvejledning. 
 Ved montering fuldklæbet til underlaget skal der benyttes en godkendt elastisk 

klæber med indbygget dampspærre – kontakt leverandøren af klæberen. 
 Ved montering på Elastilon underlag henvises der til specialvejledning. 
5. Isolering giver et lunt gulv. Der må isoleres op til undersiden af gulvplankerne, da 

disse er forsynet med udluftnings-/afspændingsriller på bagsiden. Tykkelsen på 
isoleringen ovenpå, eksempelvis betonlag med udlagt fugtspærre, må dog aldrig 
overstige 1/3 af den samlede isoleringstykkelse i hele konstruktionen og må maks. 
have en tykkelse på 50mm, dog ved ydervægge maks. 75mm den 1. mtr. ind fra 
væggen. 

6. Der kan benyttes gulvvarme under Siljan Trægulve (rekvirér special-vejledning 
herom). 

 I så fald skal der benyttes et termostatreguleret varmesystem forsynet med 
rumfølere i alle rum. 

 Fremløbstemperaturen må ikke overstige 36 gr. C., samtidig med at 
overfladetemperaturen på gulvet på intet tidspunkt må overstige 26 gr. C..  

 Ved vandbaseret varmesystem skal varmeslangerne monteres i 
varmefordelingsplader med en indbyrdes afstand på maks. 30cm eller være 
nedstøbt i betonlaget med samme indbyrdes afstand. 

 Gulvvarmen skal være slukket under monteringen af gulvet, men den skal have 
været i drift i min. 14 dage forud for monteringen af gulvet for at sikre en korrekt 
tørring af konstruktionen. 

 Vær opmærksom på at der ved brug af gulvvarme er større risiko for fugedannelser 
og svindrevner end normalt, hvorfor der skal ske en langsom opvarmning, hver 
gang varmen har været afbrudt. 

 Anvendelse af tykke tæpper på gulve med gulvvarme kan forårsage skader på 
gulvet i form af utilsigtede revner/fuger samt hulning af de enkelte planker, hvilket 
i givet fald ikke er reklamationsberettiget. 

7. Det er montørens ansvar at sikre sig, at ovenstående krav er opfyldt, inden 
monteringen påbegyndes. 

 Desuden skal det til enhver tid gældende bygningsreglement som minimum 
overholdes, dog skal eventuelle skærpede krav i denne vejledning altid overholdes 
for at opretholde reklamationsretten. 

 Alle leverancer sker i øvrigt i henhold til AB 92. 
 
 

VÆRKTØJ 
 
1. Du skal bruge retholt, hammer/elskruetrækker/sømpistol, fintandet sav, 

tommestok, blyant, vinkel, afstandsklodser, snor, hulbor, koben/monteringsjern, 
fugtbestandig lim (PVAC), fugtig klud, tør klud, hygrometer til luftfugtmåling og en 
slagklods på min. 60cm, f.eks. et stykke lægte på 38x75x600mm (ikke et afskåret 
stykke fra gulvet). 
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HUSK 

 
1. Siljan Trægulve bør monteres i længderetningen af rummet. Såfremt rummet er 

kvadratisk, bør Siljan Trægulve monteres i den retning, hvor lyset kommer ind. 
2. Mål bredden af rummet og udregn bredden af den sidste række planker. Hvis den 

sidste række bliver mindre end 6-7cm, tilpasses den første række planker, således 
at startrække og slutrække bliver lige brede. 

3. I store rum over ca. 8 mtr. i bredden eller samlet over ca. 100m2 skal der udføres 
dilatationsfuger. Fugen udføres i hele gulvets længde. 

 I rum på mere end ca. 40 mtr. i længden skal der ligeledes udføres 
dilatationsfuger, på tværs af plankerne, i hele rummets bredde. 

 Dette udføres ligeledes ved døråbninger, mellem rum, ved asymmetriske overgange 
i rummene samt ved eventuelle varmeplader under brændeovn. 

 Såfremt der i ovennævnte tilfælde ikke udføres dilatationsfuger, kan der opstå 
uønskede revner og rejsninger i gulvet, hvilket i givet fald ikke er 
reklamationsberettiget. 

4. Huller til rørgennemføringer skal udføres med 20mm større diameter end røret. 
Skær en kile med skrå sider til hullet, der er boret; så kan klodsen lægges i igen 
bag røret, når planken er monteret – husk at lime klodsen med en PVAc-lim. 

5. For at undgå uønskede revnedannelser må der ikke placeres køkken, kogeø, 
garderobeskabe, brændeovn eller andre meget tunge genstande på gulvet. 

6. Tag fra 4-5 pakker med forskellige længder skiftevis under hele monteringen for at 
fordele ”spillet” og endesamlingerne i gulvet jævnt over hele gulvfladen. 

7. For at beskytte gulvet mod sollys og snavs inden ibrugtagningen, skal gulvet 
afdækkes med en kraftig gulvpap eller lignende, efterhånden som gulvet monteres. 

 Afdækningen skal være diffusionsåben og må ikke klæbes til det nye gulv. 
 Materialet skal desuden være af en type, som ikke misfarver det nye gulv. 
8. Sidste planke i gulvfladen udmåles nemmest ved at lægge den direkte ovenpå 

næstsidste række planker, og en tredje planke placeres ovenpå med feren helt op 
mod væggen. Du kan nu strege af på den underliggende planke, som skal 
monteres (husk min. 10mm luft til væggen). 

9. Husk at lægge en god måtte ved indgangspartier. Sand og sten virker som 
sandpapir på gulvet! 

 Forsyn alle stole og borde med filtpropper af en god kvalitet og udskift dem 
jævnligt, da de hurtigt bliver slidt og kan opsamle sand og småsten. 

 Såfremt gulvet monteres i rum, hvor der bruges kontorstole, skal gulvet beskyttes 
af en køreplade. 

 Andre områder med stort slid skal ligeledes beskyttes i nødvendigt omfang, så 
skader undgås. 

10. Rekvirér altid mere udførlig vedligeholdelsesvejledning hos leverandøren eller på 
www.in-wood.dk. 

 
 

MONTERING 
 
1. Siljan Trægulve skal altid fastgøres til underlaget (strøer/træbaserede 

plader/Elastilon). 
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 Hvis underlaget er strøer eller træbaserede plader, anbefales det at skrue gulvet 
fast jf. nedenstående skema. 

 
  Underlag = Underlag = 
 Gulvtykkelse Spånplade el. krydsfinér Strøer/bjælker 

 
 20mm 
 Skruning � 4,2x45mm Montaflex-skruer 4,2x45mm Montaflex-skruer 
 Sømning � - 55mm galvaniserede søm 
 Sømpistol � - TS 2,3x65mm el. GN 2,8x63mm 
 Fastgørelse � 1 pr. maks. 60cm 1 pr. strø 
 
 25mm 
 Skruning � 4,2x55mm Montaflex-skruer 4,2x55mm Montaflex-skruer 
 Sømning � - 65mm galvaniserede søm 
 Sømpistol � - TS 2,3x65mm el. GN 2,8x63mm 
 Fastgørelse � 1 pr. maks. 60cm 1 pr. strø 
 
 30mm 
 Skruning � 4,2x55mm Montaflex-skruer 4,2x55mm Montaflex-skruer 
 Sømning � - 65mm galvaniserede søm 
 Sømpistol � - TS 2,3x65mm el. GN 2,8x63mm 
 Fastgørelse � 1 pr. maks. 60cm 1 pr. strø 
 
 Søm/skru med en vinkel på ca. 45 gr. ned i overkanten af fersiden, husk at dykke 

efter med dyknagle ved håndsømning. 
 Endesamlingerne skal altid limes med en PVAc-lim, langsiderne må aldrig limes. 
 Kontrollér plankerne i dagslys inden montering.  
 Planker med kosmetiske fejl monteres på mindre synlige steder.  
 Planker med øvrige synlige fejl, herunder dimensions-/højdeforskel, unaturlig 

glans-/farveforskel eller andre ting, der ikke må forekomme i henhold til gældende 
sorteringsregler udarbejdet af Siljan, skal frasorteres inden montering, 
monteringen skal stoppes, og der skal straks reklameres til forhandleren (se 
tolerancer sidst i denne vejledning). 

 Eventuelle reklamationer skal ske inden montering, ellers bortfalder 
reklamationsretten. 

 Der skal altid være min. 10mm luft til alle faste genstande, herunder 
rørgennemføringer og lignende. 

 Benyt afstandsklodser pr. 40cm hele vejen rundt i rummet. 
2. Start monteringen ved den længste væg. Læg den første planke med notsiden mod 

væggen, og læg derefter de næste planker i direkte forlængelse af den første (husk 
afstandsklodser, også i enderne, mod vægge og fast inventar), men fastgør ikke 
endnu. 

3. Den afsavede planke fra første række bruges som startplanke i næste række. 
Startplanken skal være min. 60cm lang. 

 Endesamlinger (stød) i samme strøfag må højst forekomme i hver tredje række. 
4. Det er vigtigt, at den første række ligger helt lige. Kontrollér med en snor. Hvis 

væggen ikke er lige, skal ujævnheder markeres på den 1. række planker, hvorefter 
disse tilpasses væggens eventuelle krumninger med en stiksav. 

5. Start herefter monteringen. Læg den første planke med notsiden min. 10mm fra 
væggen (brug afstandsklodser), læg derefter den næste planke i direkte forlængelse 
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af den første og lim enderne sammen. Den sidste planke trækkes på plads ved 
hjælp af et koben/monteringsjern. 

 Første række sømmes/skrues nu fast fra oven langs væggen og sømmes/skrues 
fordækt i overkanten af feren. Kontrollér igen med snor at rækken ligger helt lige 
og gentag dette for hver 5. række. 

6. Den afsavede planke fra foregående række bruges som startplanke i næste række.  
 Husk at startplanken skal være min. 60cm lang. 
7. For at samlingerne bliver helt tætte, skal der bruges en kraftig hammer og en 

slagklods, som skal kunne nå over 2 strørækker. Slå aldrig direkte på plankerne, 
brug slagklodsen lagt mod gulvets fer. Først slås den korte ende sammen og 
derefter hele langsiden. Lim altid endestødene, aldrig langsiderne. 

 Overskydende lim fjernes omgående med en fugtig klud, tør efter med en tør klud.  
8. Fortsæt montering af de resterende rækker efter samme princip.  
9. Den sidste række planker trækkes på plads med et koben/monteringsjern og 

sømmes ca. 25mm fra plankens kant (som første række). 
10. Når hele gulvet er monteret, og limen er tør (se på dunken), kan afstandsklodserne 

fjernes. 
11. Fodlister monteres i væggen, således at gulvet kan arbejde frit under disse. 
12. Eventuelle løse tæpper og/eller lignende må ikke lægges ud på gulvet førend 

minimum 2 uger efter, at gulvet er monteret/taget i brug. 
 
 

EFTERBEHANDLING & VEDLIGEHOLDELSE 
 
Ubehandlede Siljan Trægulve bør overfladebehandles inden ibrugtagning. Følg nøje 
vejledningerne fra fabrikanten af plejemidlerne, der anvendes til behandlingen (denne 
er trykt på bagsiden af dunkene). 
Det frarådes at overfladebehandle ubehandlede Siljan Trægulve med en gulvlak, idet 
denne kan ”lime” plankerne sammen i fer og not på langsiderne, hvorved der kan 
komme utilsigtede revner mellem plankerne enkelte steder på gulvet. 
 
Siljan Trægulve, som er overfladebehandlede fra fabrik med Comfort Hårdvoksolie, er 
100% færdigbehandlede og kræver ikke yderligere behandling inden ibrugtagning. 
 
Daglig rengøring foretages ved fejning eller støvsugning. 
 
Siljan Trægulve, som er overfladebehandlede fra fabrik med Comfort Hårdvoksolie, 
vaskes efter behov i rent lunkent vand tilsat en gulvsæbe udviklet til trægulve. 
Vask gulvet med en moppe eller mikrofiberklud. 
 
Husk at trægulve ikke tåler megen fugt, hvorfor der altid skal anvendes en hårdt 
opvredet moppe/klud, således at gulvet er helt tørt efter maksimum 2 minutter. 
 
For mere udførlig information vedr. vedligeholdelse se: 
www.in-wood.dk/info/vejledninger (Siljan Trægulve/Vedligeholdelsesvejledning). 
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KLIMAPÅVIRKNINGER 
 
Træ vil altid ”arbejde” under varierende fugt og temperaturforhold. Det ideelle 
indeklima er 20 gr. C og 40-60% relativ luftfugtighed. En for lav eller svingende 
luftfugtighed er ikke godt for trægulve, hvilket der især skal tages højde for i 
fyringssæsonen. Hvis luftfugtigheden afviger stærkt fra det anbefalede eller varierer 
meget, kan der opstå udvidelser, sammentrækninger, revner i eller imellem brædderne 
eller hulning af brædderne enkeltvis samtidig med, at der kan forekomme knirkelyde, 
når gulvet belastes. 
Genvexanlæg kan i nogle tilfælde ”accelerere” dette, da brug af et sådant anlæg kan 
nedsætte den relative luftfugtighed betragteligt i boligen. 
Knirkelyde vil som regel forekomme efter vask eller i rum, som ikke er konstant 
opvarmet (eksempelvis i fritidshuse), indtil disse rum har opnået en konstant 
temperatur på ca. 20 gr. C.. 
Reklamationer, som kan henvises til ovenstående, vil ikke blive betragtet som 
berettigede. 
 
 

TOLERANCER 
 
Niveauforskelle : +/- 0,5mm. 
Breddeforskelle : +/- 0,5mm. 
Vinkel over ender : +/- 0,5mm. 
Fuger mellem planker : Afhængig af luftfugtigheden i rummene, kan variere. 
 
 

SILJAN TRÆGULVE ER ET NATURPRODUKT 
 
Et naturprodukt er kendetegnet ved såvel friske som mørke knaster samt variationer i 
åreforløb med mere. 
Gulvet vil, efter nogen tid, få en vis patina, og der vil opstå farveforskelle i plankerne, 
således at kernetræet vil blive lidt mørkere, og splinttræet vil bibeholde sit lidt mere 
lyse skær. 
Det er det, som er charmen ved et rigtigt naturprodukt, hvorfor dette naturligvis ikke 
kan give anledning til reklamation. 
Husk at Siljan Trægulve altid skal betragtes i stående højde (min. 160cm fra 
overfladen) og i almindeligt dagslys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


