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LGB Björkgolv 
 
Björkträdet vanligaste lövträdet och LGB använder detta till att producera högkvalitativa massiva 
Björkgolv. Med massiv LGB Björkgolv får Du ett ljust, vackert och mycket slitstarkt golv. LGB 
Björkgolv passar i rum där Du speciellt är ute efter ett "ljust" alternativ och ett lite hårdare golv än 
furu men också billigare än ek. 
 
LGB björkgolv tillverkas i dimensionerna 15 x 120mm samt 21 x 120mm. Björkgolvet finns i en 
mycket exklusiv, i stort sett kvistfri sortering, som vi valt att kalla LGB Nordic light och levereras 
obehandlat för valfri behandling med t.ex. lut + såpa eller olja. Alla brädor är spontade och torkade till 
understigande 10 % fuktkvot. 
 
Fakta om LGB Björkgolv 
 
Vårtbjörk (Betula Pendula). Björkens utbredningsområde är hela norra halvklotet och är även Sveriges 
vanligaste lövträd. Det finns två skilda arter, Vårtbjörk (Betula Pendula) och Glasbjörk (Betula 
Pubescens). Normalt skiljer man inte på de två arterna när det gäller sågat virke även om det finns 
vissa skillnader.  
 
Björk är kanske det mest nordiska träslaget som finns vid sidan av 
furu. Björk är också det i särklass ljusaste träslaget. LGB golv är 
tillverkat av utvald nordisk björk (betula pubescens) som växt på torr 
mark och därigenom är snarlik lönn. Björk är förknippad med nordisk 
ljushet”.  
 
Idag är träslaget på mycket stark frammarsch inom möbelsidan, men 
har inte blivit stor på golvsidan. Förmodligen beror det på att björk inte 
är lika hårt och därmed slitstarkt som de övriga lövträslagen. Däremot 
bör man notera att björk trots sin relativa mjukhet med god marginal 
överskrider hårdhetsgraden för t ex furu. Björk är ett relativt hårt 
träslag och nedan visar vi jämförelsen mellan de vanligaste träslagen 
för golv.  Vi uppger hårdheten på längsytan i enheten JANKA, vilket 
är en Brinell-metod anpassat för trä. 
 
 Träslag Hårdhet i JANKA 
  Furu  250 janka 
  Björk  420 janka 
  Ek  450 janka 
* Uppgifterna är hämtade ur boken Träkunskap,  
  utgiven av Sveriges Skogsindustriförbund, och är skriven av: 
  Endel Saarman, professor Emeritus, Tekniska högskolan i Stockholm. 
 
Björkträ och dess tekniska egenskaper 
Björkträ (Betula Pendula) och dess tekniska egenskaper  
Täthet (vid >10% fuktkvot)  
Lätt  Gran    Asp    Furu    Al    Björk    Ask    Bok    Ek Tungt  
Hårdhet (vid >10 % fuktkvot) 420 Janka  
Mjukt  Gran    Al    Furu    Asp    Björk    Ask    Ek    Bok Hårt  
Seghet (Böjhållfasthet 115 Mpa)  
Sprött  Gran    Asp    Furu    Al    Ek    Ask    Bok    Björk Segt  
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LGB Kvalité 
 
LGB björkgolven tillverkas av utvald björk av bästa, högsta klass och med mångårig erfarenhet av 
råvaruköp. Björken är ett ljust träslag där fiberstrukturen kan variera från helt slät till mycket flammig. 
Glasbjörken har rakare fibrer och utvecklar ej flammighet. Rödbrunfärgad kärna kan förekomma 
liksom svarta kvistar samt bruna spår efter bastfluga. 

 
Råvaran till LGB Björkgolv torkas i olika steg och därefter 
konditioneras björkvirket för att få en mycket bra formstabilitet 
och en skimrande lyster och därigenom lysa upp sin miljö där 
golvet läggs in. 
 

LGB Dimensioner 
 
Tjocklek    15 alt 21 mm, annan dimension offert 
Längd   Maxlängd 3000 mm eller efter beställning 
Bredd, spontat   95, 120, 135, 120mm standard  
Bredd, tiljor   180 mm och uppåt 
Ytbehandling   Olja, vax alternativt lut + olja (behandlas på plats) 
Fukthalt på leveransklart golv Understigande 10% (Svenska marknaden) 
 
Eftersom LGB björktiljor inte är en lagervara, så är det 2-4 veckors leveranstid. Det medför å andra 
sidan att det finns goda möjligheter vid beställningen att skräddarsy en lämplig sortering. 
 
LGB Läggning 
 
Spikas/skruvas alternativt limmas på plana och torra underlag ett annat alternativt är att spika uppifrån 
med synlig båtspik. 
 
För mer information eller frågor kontakta oss direkt eller till följande representant: 
  
Lokal återförsäljare; 
 
  


