Produktblad

HARDPINE GRANITE – tål tuffa tag!
Dimension: 14x137 mm, 21x137 mm, 25x159 mm,
25x183 mm och 30x183 mm. Längderna är normalt
varierande men golven i 14 mm finns i ett Fix sortiment
där golvtiljorna är 2000 mm.
Yta: Strukturborstad yta behandlad med Osmo dekorvax 3170 (1 del) och 3111 (4 delar) samt Osmo matt
hårdvaxolja 3062.
Skötselanvisningar finns på dalafloda.com

Karaktär: Ett borstat furugolv i gråton med kvistar i
varierande storlek och struktur. Borstningen ger känslan
av ett klassiskt ”skurgolv” med åldrig patina. Golvet blir
också hårdare på ytan eftersom mjukveden borstas
bort. Ett golv både för tuff hemmiljö likväl som i offentliga
lokaler.
Montering: Massiva trägolv monteras med skruv. Golv
med en tjocklek i 14 mm kräver ett undergolv att skruva i.
Övriga kan skruvas på reglar med c/c avstånd max 60 cm
eller i vissa fall längre, beroende på golvets tjocklek, eller
läggas på befintligt undergolv. Betonggolv kräver skruvbart underlag för tiljorna, eller nedlimning mot betongen. Vi
avråder limning såsom ”flytande golv”.
Monteringsanvisning, lastgrupper och regelavstånd finns på dalafloda.com

Viktigt! Ändsponten limmas alltid, längsgående spont skall inte limmas. Godkänd ångspärr måste alltid användas på betonggolv eller där man har minsta misstanke om fuktvandring i ett bjälklag. Ångspärren motverkar
även uttorkning. Synbara fel eller brister på golvet ska reklameras innan inläggning eftersom ett redan inlagt golv
betraktas som godkänt och inte kan reklameras i efterhand.
Golvvärme: Golvet kan läggas som värmegolv, dock måste Golvbranchens (GBR) riktlinjer angående detta
följas. Kortfattat gäller max 27 grader på golvets yta, även under exempelvis mattor samt att elektriska system
måste vara självreglerande.
Mer information angående värmegolv finns på dalafloda.com

Bra att veta: Eftersom detta är ett massivt trägolv som varierar i utseende och trästruktur kan ett golvprov
inte alltid på ett tillfredsställande sätt ge en bild av hur ett färdigt golv kommer att se ut. På grund av detta kan
det också förekomma nyanskillnader på golv från olika batcher vilket kan vara viktigt att ta hänsyn till vid eventuella kompletteringar.
Trägolv är ett material som anpassar sig efter rådande luftfuktighet, krymper normalt under vinterhalvåret
samt sväller på sommaren när luftuktigheten ökar. Golvbranschen rekommenderar en relativ luftfuktighet (RF)
på mellan 30-60 % i rummet/huset där golvet ligger för att det ska kunna röra sig på ett acceptabelt sätt.
För golv i Economysortering kan man få räkna med att beställa ca 15-20 % mer än golvytan som ska täckas.
Economygolven går inte att reklamera på grund kvalitéten utan det är utsorterat golv med vissa fel och brister.
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