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Højkant-, Industri-, Industrial-, Hochkant- , Vertical- 
Parket / Parquet	  	  

	  
	  
	  

Eg, Ask, Ahorn, Valnød, Røget Eg 
Oak, Ash, Maple, Walnut, Smoked Oak 

 
Vertical finger parquet raw & unifinished according CE EN 143 42, EN 147 61 
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Højkant-, Industri-, Industrial-, Hochkant-  
Parket / Parquet	  	  

VICA WOOD Vertikal finger parket, er smalle stave af massivt træ der er stillet på højkant med henblik på montering ved hjælp af 
fuldlimning til passende undergulv og følgende slibning og overfladebehandling. Vertikal finger parket (Højkant parket) er produceret 
uden fer og not, 4 sider høvlet. De enkelte fingre (stave) holdes sammen i rækker (enheder) ved hjælp af tape eller på net. VICA WOOD 
vertikal finger parket er meget hårdfør og anbefalelsesværdig i lokaler med stor og tung slitage. Afslibning kan foretages mange gange, 
da parketten er uden fer og not. VICA WOOD vertikal finger parket er mindre fugtfølsom end andre typer massive trægulve.  
 
Vertical finger parket tilbydes i standard dimensioner, og i europæiske træsorter som, eg, ask, røget eg, valnød, bøg, ahorn, kirsebær, 
birk. Vi kan også tilbyde en række FSC certificeret Sydamerikanske træsorter på forespørgsel.  
 
Norm for kvalitet, tolerancer, kontrol iht. CE EN Norm 147 61 og 143 42.   

Dimensioner; 
Enkelt vertikal finger (stav); t10,0/16,0/22,8 x b 8 x L 160 mm  (* other dimensions available)   
Enheds dimension; t 10,0/16,0/22,8 x b 160/320 x L 640 mm    (* other dimensions available) 
 
Tolerancer; 
Enkelt vertikal finger: t +-0,5mm / b +-0,5mm / L +-0,5mm   
 
Fugtindhold; Iht.CE 147 61 9%+-2  
 
Forarbejdning: 1 side 2 halve kanter akkurat høvlet og skarpkantet. Bagsiden tillader træmangel, huller, revner, 
ridser og lignende mangler og fejl. Defekterne er tilladt så længe de ikke påvirker gulvets endelige formål efter 
montering, ligesom de ikke må forhindre eller beværliggøre forsvarlig montering.  
 
Kvalitets klasser:  Der kan forekomme forskellige kvalitets klasser.  
                               VICA WOOD Standard kvalitets klasser se sepatat dokumentation.  
 
                  
Montering: Vertical finger parket til montering ved fuldliming på passende undergulv.  
                    Ikke til selvbærende montering.  
 
 
 
 
 


