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Pergo Langeland 

 
 

Pergo parkett Svalbard har följande specifikationer: 
- Parkettgolvet består av bräda med formatet 2400 x 260 x 14 

mm. 
- Produkten har ett toppskikt av ek med tjockleken 3,2 mm. 

Toppskiktet är placerat på ett underlag/stomme av gran eller 
fur med en tjocklek på 9 mm. 

- Toppskiktet är ytbehandlat med matt eller satin matt lack 
alternativt oljebehandlat. Lackskiktet består är 7 lager UV 
härdad vattenburen lack eller olja av hög kvalitet. 

- Backsidesfanér av gran eller fur.  
- Parkettgolvet är certifierat enligt PEFC och Svanen märkt. 
- EPD kan fås vid förfrågan 
- Ytanfriktion enligt USRV minimum klass USRV 50-52 enligt CEN/TS 15676.  
- Produkten är testad för formaldehydemmision och uppfyllelr E1. Produkten är klassad 

A+ (mycket låg VOC emmision). 
- Parkettgolv, med CE-märkning enligt EN 14342:2008. 
- Brandkrav inklusive underlag i enlighet med EN 13501-1 Dfl-s1. 
- Slitstyrka 500-1700 varv rinnande sand enligt SIS 923509.  
- Livstids slitgaranti i boendemiljö.  
- Värmegeniomgångsmotstånd 0,14 m²K/W. 
- Plankorna skall läggas flytande alternativt limmas mot underlaget. Sammanfogning 

sker med mekanisk sk. Klickfog. Plankornas kortände kan sammanfogas på tre olika 
sätt, vinklas in, pressas samman horisontellt eller vertikalt. 

- Plankorna kan även kopplas isär och återinstalleras ett antal gånger om behov 
föreligger. 

- Viktigt att följa läggningsinstruktioner och respektera det expasnionsutrymme 
somkrävs mot väggar och fasta föremål. 

- Avsluta läggningen med matchande socklar eller profiler ur Langeland kollektionen. 
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