SYMMETRISK BALANSERT 3-LAGS EIKEGULV
2 x EIK KONSTRUKSJON

TEKNISKE OPPLYSNINGER
Topplag: Europeisk eik (på latin Quercus robur), tykkelse 4,0 mm

Tilgjengelig tykkelse: 14,5 / 20 mm

Mellomlag: Høykvalitet vanntett bjørkekryssfinér, tykkelse 6,5 / 12,0 mm

Tilgjengelig bredde: 115, 140, 180, 230 mm

Bunnlag: Fingerskjøtt eik, tykkelse 4,0 mm

Tilfeldig lengde: 850-2400 mm
Eikegradering: Utvalgt, Naturlig, Rustikk

EGENSKAPER og FORDELER
• Symmetrisk balansert, 3-lags konstruksjon garanterer minimal krymping og svelling av treet.
• Opprettholder maksimal stabilitet når det oppstår fuktighetsendringer i rommet.
• Avansert symmetrisk 2 x EIK konstruksjon gir + 15% oppvarmingseffekt.
• Den beste løsningen du trenger for lun varme under gulvet.
• Ekstra sterkt og miljøvennlig PUR-klebemiddel som brukes i liming av flerlags strukturer – ingen
oppsprekking av lagene.
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2-LAGS EIKEGULV på OSB/3 PUR
ØKOLOGI & ØKONOMI
TEKNISKE OPPLYSNINGER
Tykkelse på gulveplanker: 14,5 mm

Tilgjengelig tykkelse: 14,5 / 14 mm

Topplag (Eik): 4 mm*

Tilgjengelig bredde: 115, 140, 180 mm

* Unntak: 115 mm brede planker – 3 mm tykt topplag.

Tilfeldig lengde: 850-2400 mm
Eikegradering: Utvalgt, Naturlig, Rustikk

EGENSKAPER og FORDELER
• Liming - hele plankens underside limes til underlaget.
• 2-lags gulv som er forsvarlig limt vil føles og lyde som et solid gulv.
• Passer til oppvarming.
• Prefabrikkert og klart for montering.

4 mm naturlig solid EIK

PUR-klebemiddel

Høy ytelse AGEPAN® Vanntett OSB/3 PUR

Bunnlag: OSB/3 PUR fra AGEPAN® (Tyskland)
• OSB/3 PUR er et produkt laget av et naturlig råstoff: tre.
• Formaldehydfritt, Klasse E1 (<0,03 ppm).
• Helsevennlig – Godkjent matsikkerhet.
• Fullstendig miljøvennlig – miljøsertifisert Green Line OSB/3.
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GRADERING AV
EIKEGULV
Karakteristisk med mange knuter og ujevn farge.
Rustikk eik har utalllige antall små knuter, opptil
60 mm.
Nedfelte knuter fylles med et spesielt eikefyllstoff.
Små hull er akseptable.
Eikemønsteret er fremtredende.

Rustikk

Naturlig

Utvalgt / Førsteklasses
utførelse

Gulvvariasjonen består av treplanker med naturlig
utseende. Naturlig eiketremønster er klart synlig.
Fargetoner viser områder med knuter, gjerne et
ubegrenset antall små knuter.
Nedfelte knuter tillates opp til 20 mm.
Ytterved, sentral kjerne, sprekker og knuter ved
kantene er ikke tillatt.
Gulvplankene er laget av naturplanker som passer
til et hvilket som helst interiør.

Treemnene er nøye utvalgte.
Synlig naturlig årringemønster.
Medullære stråler kan være synlige.
Enkelte knuter opptil 5 mm er akseptable – ingen
fylling.
Alle andre defekter er ikke akseptable.
Tremønster og fargetone er avhengig av
tømmermønster og det som er typisk for
eiketekstur.

