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tekniske produktdata 

for tolags heltre lamellgulv 
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spesifikasjon 

 

 

  

Produsert i henhold til Europeisk parkettnorm EN 13489, EN 14342 

CE Ja 

Treslag Europeisk eik, amerikansk svartvalnøtt, andre treslag på forespørsel 

Plankkonstruksjon  2 x lag, solid eik tilgjengelig bare på forespørsel 

Slitelag* 3mm, 4mm, 6mm 

Bunnlag* 100 % baltisk kryssfiner av bjørk 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm 

Not og fjær T&G x4, EM 

Skråkant mikro x2 eller x4 

Olje Synteko, Ciranova, Teknos, Rubio Monocoat, Osmo hardvoksolje 

Lakk Vannbaserte eller UV-herdede lakk  

Sliping sandpapir 120 korning 

Andre mønster chevron, fiskeben, heksagon og andre mosaikkmønster tilgjengelige 

Fuktighetsinnhold  7% (±2%); toleranse for fumed oak ±4% 

Termisk konduktivitet λ=0,17 W/mK gjelder for gulv i tykkelse 16 mm og 21 mm 

Termisk resistens Rc=0,09 m²K/W gjelder for gulv i tykkelse 16 mm 

Utslipp av formaldehyd E1, dette er den beste (laveste) utslippsklassen 

Dimensjonstoleranser 

Bordlengde  +2mm/0mm 

Bordbredde  +0,2mm/-0,2mm 

Tykkelse mellom enkelte  +0,1mm/-0,2mm 

Bue maks/bredde  0,36mm (180mm) / 0,44mm (220mm) / 0,59mm (260mm) / 075mm (300mm) 

Firkantethet avvik  <0,2% over bredden 

Bue maks/lengde  35 mm 

Fjær maks/ lengde  1,0 mm 

Reaksjon til flamme-kriteria i 

henhold til EN 13501-1 
Dfl-s1, Cfl-s1 (for eik i tykkelse 21/6 mm eller med spesielt overflatebelegg) 
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mål (plank) 

 

 

 Vanlige mål  

*Tykkelse mm Bredde mm Vanlig lengde mm 

12  
Kryssfiner av bjørk 9 + topplag av eik 2.6 

100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 

1700 - 2450  
(inkludert opptil 10-15 % i kortere 

lengder) 

13  
Kryssfiner av bjørk 9 + topplag av eik 4 

15  
Kryssfiner av bjørk 12 + topplag av eik 2.6 

16  
Kryssfiner av bjørk 12 + topplag av eik 4 

100 / 120 / 140 / 160/ 180 / 220 / 260 

18  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 2.6 

100 / 120 / 140 / 160/ 180 / 220 

19  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 4 100 / 120 / 140 / 160/ 180 / 220 / 260 / 300 /  

340 
21  

Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 6 

 Store mål  

19  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 4 

300 / 340 / 450 

2400-5000   
(inkludert få % i kortere lengder)  

  

21  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 6 300 / 340 / 450  

  *nominelt 
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mål (fiskeben) 

  

Tilgjengelige mål  

*Tykkelse mm Bredde mm Vanlig lengde mm 

12  
Kryssfiner av bjørk 9 + topplag av eik 2.6 

/ 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 
/ 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 

1400 

13  
Kryssfiner av bjørk 9 + topplag av eik 4 

15  
Kryssfiner av bjørk 12 + topplag av eik 2.6 

16  
Kryssfiner av bjørk 12 + topplag av eik 4 

18  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 2.6 

19  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 4 

21  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 6 

 *nominelt 
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mål (chevron - Hungarian point) 

 
 

  

 Tilgjengelige mål  

*Tykkelse mm Bredde mm Vanlig lengde mm 

12  
Kryssfiner av bjørk 9 + topplag av eik 2.6 

/ 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 
/ 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 

/ 1400 

13  
Kryssfiner av bjørk 9 + topplag av eik 4 

15  
Kryssfiner av bjørk 12 + topplag av eik 2.6 

16  
Kryssfiner av bjørk 12 + topplag av eik 4 

18  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 2.6 

19  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 4 

21  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 6 

 Vinkelkuttet  

 45º / 30º / 60º  

  *nominelt 
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 eik De’Cru 
De'Cru eik er en av de mest ekstremt slitesterke typene tregulv.  

De’Cru gulvets slitelag (6 mm) er laget av oppreist konstruksjon med eiketømmer, og det er derfor det er 
karakterisert som en ekstremt solid overflate.  

De'Cru eikegulv er ideelle for områder med høy trafikk, slik som kontorer, butikker, museum, hoteller, 
restauranter og til og med flyplasser.  

I motsetning til typisk industriparkett, er vårt lamellgulv De'Cru ferdigbehandlet, har et langsgående 
mønster i slitelaget, er laget i en lamellkonstruksjon, og er klart for installasjon. 

Ingen ytterligere behandling er nødvendig. 

Tilgjengelige mål 

Tykkelse mm BARE 21  
Kryssfiner av bjørk 15 + topplag av eik 6 

Bredde mm Likt vanlig materiale. Vennligst se bord, fiskeben og chevron spesifikasjoner på sider 3, 4 

og 5 Lengde mm 

Mønster 

Bord, fiskeben og chevron. Vennligst se sider 3, 4 og 5 

Kvalitetstyper 

Én kvalitetstype 

Tekniske produktegenskaper 

Fuktighetsinnhold  7% (±2%); 

Termisk konduktivitet λ=0,17 W/mK 

Termisk resistens Rc=0,12 m²K/W 

Reaksjon til flamme-kriteria i henhold til EN 

13501-1 
Cfl-s1 (italiensk klasse 1) 

Biologisk holdbarhet Klasse 1 
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graderingskriterier 

Vi lager produkter av naturlig treverk, vi sorterer våre gulv nøye, og deler etter det inn gulvene i fire kvalitetstyper. 

Det er også viktig å huske på at kvalitetstypen er forskjellige for andre typer treverk, f.eks. kan Superior eik 

inneholde svært små kvister og ingen ytterved, men den samme kvalitetstypen av valnøtt kan tillate noe av begge 

deler. 

 

 
EIK SUPERIOR  

beste mulige kvalitetstype eik, nesten rent treverk, 

minimal størrelse kvister og fargevariasjoner, subtil 

struktur 

EIK SELECT  

rolig og naturlig, men fortsatt nøye utvalgt tømmer med noen kvister, 

mindre fargevariasjoner, ingen ytterved eller sprekker  

EIK NATURAL  

vanlig kvalitetstype med de beste egenskapene til eiketømmer, større kvister 

tillatt, overflate med kontraster  

EIK CHARACTER  

full av eikens naturlige karakter, ubegrenset antall kvister av alle størrelser, men 

profesjonelt fylt, tillatt med sprekker, ytterved, kjerneved og lommer av bark  

 
 
 
 
 
 

 
 
* vennligst legg merke til at da tre er et rent naturprodukt, vil bildet ikke fullt ut representere kvalitetstypen, og opptil 5 % av det leverte produktet vil eventuelt ikke samsvare 
med disse beskrivelsene av kvalitetstype. 
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tre er et naturmateriale 

 

Tre er et naturmateriale som utvider seg og trekker seg sammen hele tiden, avhengig av den relative 

luftfuktigheten og temperaturen. 

Her er en oversikt over hvordan gulvbordene reagerer på forskjellige verdier av luftfuktighet, ved en 

normaltemperatur på 18-25 °C.   

60-70 % RH Noe tvervridning må forventes.  

50-60 % RH Ingen glipper som følge av sammentrekning, noe vridning må forventes.  

40-50 % RH Gulvbordene er stabile og jevne.  

30-40 % RH Moderate glipper som følge av sammentrekning (omtrent 1-2 % av bordets bredde), noe vridning må 
forventes.   

20-30 % RH Glipper som følge av sammentrekning på mer enn 2 % av bredden, og moderat tvervridning må 

forventes. Det vil også oppstå tørkesprekker.  

< 20 % RH Tydeligere tvervridning og tørkesprekker vil oppstå. Gulvet vil slites raskt, og levetiden til bordene vil 

reduseres.  
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generelt 

Vennligst se vår tekniske dokumentasjon for mer detaljerte beskrivelser av graderingskriterier. 

Rengjøring og pleie. Overflatebehandlingen til alle gulv utsettes for naturlig slitasje avhengig av bruken. Derfor er 

jevnlig rengjøring og pleie nødvendig. Vennligst se Fornett dokumentasjon av vedlikehold for mer informasjon. 

Ved levering er fuktighetsinnholdet i alle våre lamellgulv 7 % (±2 %). Vennligst vær oppmerksom på at 

akklimatisering i samme rom i minst 48 timer er nødvendig før installasjon. Vennligst se vår tekniske dokumentasjon 

for videre informasjon. 

Leveringstider. Som følge av det brede produktutvalget vårt (forskjellige mål, graderingskriterier og typer etc.) 

varierer leveringstidene. For mer informasjon om leveringstider, vennligst kontakt christian@gudegulv.no. 

Alle våre gulv produseres i EU ved vår egen fabrikk. Beskrivelser av produktene, med mål og egenskaper, er kun til 

informasjon, og kan endres uten varsel. Levert mengde kan avvike med omtrent 2 % fra bestilt mengde, som følge 

av variasjoner i produksjonen. Leveringer kan inneholde 5 % som overgår graderingskriteriet. Dette dokumentet 

inneholder konfidensiell informasjon, eller informasjon som på annen måte er beskyttet mot deling, og er bare 

tiltenkt personen/selskapet nevnt over. Kopiering, formidling eller bruk av denne informasjonen av noen annen enn 

mottakeren er forbudt. 

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle våre leveringer og transaksjoner.  

www.gudegulv.no 

 

GudeGulv (ML AS), Drammensveien 507, 1363 Høvik 

http://www.gudegulv.no/

