LGB Golvläggning och behandling
LGB Golvläggning
Vid vår tillverkning torkas träet till en understigande fuktighalt på 10 % som är vad vi i branschen
kallar för "möbeltorrt". Detta för att golvet skall röra sig så lite som möjligt efter inläggning. Man
får inte glömma bort att trä är ett levande material som anpassar sig efter omgivande luftfuktighet.
Krympning eller svällning måste man räkna med beroende på vilken luftfuktighet som råder där
golvet läggs. Bäst miljö för massiva trägolv är med en jämnviktsfuktkvot på 55% samt hålla en
normal rumstemperatur på ca. 20˚ efter inläggning av golvet.
Vi rekommenderar skruvning eller spikning där detta är möjligt alternativt till de bredaste tiljorna
skruv och träplugg men även synlig båtspik kan användas. Detta för att varje bräda ska få röra sig
individuellt samtidigt som det också är den enklaste läggningsmetoden. Under den torrare
perioden av året kan det uppstå små krympspringor mellan brädorna. Det går också utmärkt bra
att lägga ett golv från LGB Golv i kombination med golvvärme, vi rekommenderar dock
vattenburen värme och inte högre genomsläpp än 28˚.
Ett massivt trägolv rekommenderas ej att läggas flyttande, då enskilda plankors rörelse blir till en
massiv enhet och kan röra sig för mycket, för att klara av rörelsen endast ute vid väggarna. Samt
att risken för att golvet fastnar är överhängande! Fråga alltid oss innan montering för de bästa
monteringsråden eller likväl inför projektering. Att lägga in LGB Golv är inte svårt, men det
krävs naturligtvis ett visst handlag. Med följesedel och order följer instruktioner som alltid skall
följas. Är du osäker skall du kontakta en fackman eller direkt till LGB.

LGB Golvbehandling
Ett trägolv kan behandlas på ett antal olika sätt. Behandlingen bestämmer både utseende och
tålighet. Med rätt underhåll bevarar ditt LGB Golv sitt vackra utseende under lång tid utan
onödiga omslipningar. Vi på LGB rekommenderar att ni behandlar alla våra golv med lut & såpa
eller Lut & olja. Fördelen med att använda dessa behandlings metoderna är, för det första, väldigt
miljövänligt, för det andra, att golvet "själv reparerar sig" när man torkar av golvet med en blöt
trasa. De flesta tryckskador som har gjorts, sväller då upp igen. Golven är också väldigt
smutståliga på grund av att golvet är redan "mättat" med olja eller såpa, på så sett kan inte
smutsen tränga in i golvbrädan.
"Skurgolv" är den ursprungligaste av
ytbehandlingarna. Det innebär helt enkelt att man
impregnerar golvet (mättar) ytan med såpa.
Detta ger på sikt en mycket bra och smutsavstötande yta.
Se våra instruktioner
”Oljade golv” är en av den vanligaste behandlings
metoderna idag och det ger ett bra skydd mot smuts och
spill, samtidigt som ytan fortfarande kan andas.
Se våra instruktioner
”Nu erbjuder vi er chansen till att skapa er karaktär på
just ert hus. Med LGB Golv produkter lägger du
grunden till ett hem som bara blir vackrare med åren”
Se våra instruktioner
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