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Kære kunde, 

Tak fordi du har valgt Gulvplanker.dk´s massive planker til dit nye gulv. Nedenfor giver vi gode råd, vink og 

vejledning inden lægningen. Men i øvrigt henviser vi til Træinformations bog om: ”Trægulve Lægning TRÆ 

64”. Kan købes på www.traeinfo.dk 

1 

Sørg for at rummene er klar, hvor plankerne skal bruges, og der er sat varme på inden gulvbrædderne an-

kommer. Fugt fra andre byggeaktiviteter er ude, så rummet fremstår tørt og lunt med en relativ fugtighed 

(RF) på ikke over 60 % ved ca.20 gr - alt efter den for årstiden normale luftfugtighed. Den relative luftfugtig-

hed i huse ligger mellem 30-60%. Dog vil en RF tæt på 50% være optimal, som er den gennemsnitlige træfugt 

for normalt tørrede trægulve. Træ er et naturmateriale, som indretter sig efter luftfugtigheden. Hvis et gulv 

lægges i et rum med for høj luftfugtighed, stiger RF, og gulvbrædderne optager fugt og udvider sig, hvilket 

kan medføre større tolerancer og svindrevner sidenhen, når fugtigheden igen daler. 

2 

Plankegulvene leveres på paller, der er indpakket i plast for at holde på træets fugtindhold. Gulvplankerne 

håndaflæsses enkeltvis, sørg for at der er mandskab til rådighed – normalt er der afsat ½-1 time til dette ar-

bejde alt efter mængden.  Alternativ aflæsses de med kran, som kan bestilles i god tid forinden mod ekstra-

betaling. 

3 

Plankerne er teknisk tørret, så de har et fugtindhold på 8-10 % + - 2 %. Inden lægningen skal plankerne ”pin-

des op” og ligge 2-6 dage i det rum, de skal lægges i.  Derved akklimatiserer gulvplankerne sig i forhold til de 

nye omgivelser. Plankerne må ikke ligge længere, da træ arbejder og kan slå sig. Foretag stikprøver undervejs 

om fugtindholdet henholdsvis stiger eller falder. 

4 

Inden gulvbrædderne lægges, skal du være sikker på, at der ikke kommer fugt op fra de underliggende lag. 

Få en professionel til at måle byggefugten for dig. Er porefugtindholdet i beton og letbeton over 65 % RF, og 

et fugtindhold på 11 % og derover i undergulve af træplader, skal der indlægges en effektiv fugtspærre. Be-

ton- og letbeton elementer bruger mindst 3 måneder, før den ønskede RF er opnået. Beton, der er støbt på 

stedet, skal der påregnes endnu længere udtørringstid. 
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5 

Du må også være sikker på, at der ikke er fugtighed fra eventuelt murværk, vægge eller fra nyt malerarbejde.  

Dampspærre af plastfolie kan anbringes under strøerne, og eventuel isolering kan lægges mellem strøer eller 

bjælker. 

6 

Underlaget under gulvplankerne skal være tilstrækkelig stift, stabilt og helt plant for at sikre, at plankerne 

kan lægges korrekt. 

7 

Massive gulvbrædder skal lægges med en afstand på 10-15 mm til væg og rør. Første bræt lægges med not 

siden mod væg. Husk at fjerne afstandsklodserne igen, når hele gulvet er lagt. Plankerne må aldrig limes i fer 

og not på langsiderne. 

8 

Plankegulve kan både sømmes eller skrues fordækt eller fastgøres oppefra med søm eller skruer. Fastgørelse 

af plankerne med skruer giver det mest stabile gulv. 

9 

Gulvplanker der fastgøres fordækt med søm eller skruer skal fastgøres i alle strøer fra brættets fer side dog 

ikke nærmere end 50 mm fra bræddeenderne. Første bræt fastgøres også oppefra 20 mm fra brættets not 

side. Ved fordækt fastskruning på beton, skal gulvbrættet trykkes hårdt ned mod underlaget inden fastgørel-

sen. Skrues brædderne fast, bør der altid for bores. 

10 

Plankegulve, der sømmes eller skrues oppefra, fæstnes ¼ bræddebredde fra brættets not side. Er dækbred-

den over 200 mm, anbefaler vi, at de fæstnes med to søm eller skruer ¼ bræddebredde fra henholdsvis not- 

og fer siden.  Sker fastgørelsen med skruer, skal der for bores. Undervejs skal brættet trykkes tæt ned mod 

underlaget. Stå på det bræt, der skal sømmes eller skrues. Ligger planken ikke tæt til underlaget, kan der se-

nere opstå knirkelyde. Plankerne lægges efter de samme retningslinjer som ved fordækt fastgørelse. Først 

når gulvet er helt lagt, eftermonteres der med træpropper (dyvler) over de forsænkede skruer. Træprop-

perne limes ned i hullerne med samme åreretning som i plankerne. Herefter skæres det overskydende træ 

væk, og de slibes plant med plankerne. Træpropper kan bestilles sammen med plankerne. 
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11 

 

Plankegulvene kan tildækkes med f.eks. gulvpap efter lægningen, så de ikke bliver beskadiget under den vi-

dere proces. Trægulve med gulvvarme må kun tildækkes, hvis der er sikkerhed for, at temperaturen under 

pappet kan holdes under 25 gr. 

12 

Plankegulvet skal slibes inden efterbehandlingen med korn 40/60 eller 80 til mellemslibningen, der foretages 

på tværs og på langs ad gulvbrædderne, og til finslibningen, der kun foretages på langs ad brædderne, bru-

ges korn 80/100 eller 120 alt efter det ønskede resultat.  

13 

Betalingsbetingelser: Ved ordrebekræftelse betales der 20% ud og restbeløbet 2-3 dage før den aftalte leve-

ringsdag. Hvis du selv udsætter leveringen efter den aftalte tid, har det ingen opsættende virkning på betalin-

gen af fakturaen. 

14 

Transport: Transportprisen er udregnet efter, at transportøren kan komme ind på adressen med store eksport 

biler – 16,5 m lang – til håndaflæsning. Bliver det nødvendigt med en omlæsning eller levering med kran, er 

det for egen regning og koster ca. kr. 2.500 + moms ekstra. Hvis du selv udsætter leverancen efter den aftalte 

leveringsuge, er oplagringen ligeledes for egen regning og koster typisk kr. 500,00 + moms per påbegyndt 

uge. 

 

                  15 

Kontroller: Venligst pakken for eventuelle transportskader inden underskrivelse af fragtbrevet. Reklamation 

skal ske straks og uden ugrundet ophold til transportøren. 

 

                  16 

 

Reklamation: Special bestilte varer tages ikke retur.  Eventuelle reklamationer vedrørende en eller flere plan-

ker skal ske skriftligt eller per telefon uden ugrundet ophold til gulvplanker.dk.  Reklamationer accepteres 

ikke, efter at plankerne er nedlagt. 

 

 

 


