Parkett er godt egnet til montering på gulv med vannbåren varme. Ved bruk av et godt fungerende
oppvarmingssystem (elektrisk eller varmt vann) får man en meget bra og behagelig oppvarmingsmetode.
Man bør allikevel ta hensyn til de retningslinjer som gjelder for parkett montert på gulv med
undergulvsvarme. Tre er et levende materiale som utvider seg og krymper med variasjon i den relative
luftfuktigheten. Normalt sett bidrar gulvvarme til noe lavere luftfuktighet ved gulvoverflaten, ettersom
temperaturen ved gulvoverflaten blir høyere enn ellers i rommet. Det er derfor viktig å ta hensyn til
følgende punkter:
•

Velg et oppvarmingssystem (elektrisk eller varmt vann) som jevnt varmer opp hele
gulvflaten.

•

Det må være mulighet for å justere temperaturen i gulvet på en nøyaktig måte.
Maksimal effekt 60W/m2.

•

Parkettens overflatetemperatur må ikke overstige 26°C. Dette gjelder også for
parkettoverflater dekket av tepper eller møbler.

•

Parkettens overflatetemperatur må ikke variere mer enn 5°C per døgn.

•

Relativ luftfuktighet i rommet bør holdes mellom 35 – 60 %. Anbefalt romtemperatur vil da
være 18- 24 °C.

•

Parketten bør ligge tett mot underlaget slik at man unngår luftspalter som kan
forårsake uttørking av parketten. Ujevnheter i undergulv må være mindre enn +/3mm, målt med 2 meter rettholt.

•

Fuktsperre (0,2 mm byggeplast eller tilsvarende) må alltid brukes mellom parkett og
undergulv med varme. Kontakt BOA for ytterligere informasjon.

•

Ved montering av parkett på gulvvarme må varmen skrus gradvis på (se monteringsanvisning).

•

Lamellparkett av bøk, kanadisk lønn, bjørk, akasie og jatoba bør ikke monteres på
gulvvarmesystemer, da disse beveger seg mer med endringer i relativ luftfuktighet enn andre
treslag.

Det er fuktigst inne om sommeren/høsten like før vi begynner å fyre. De nordiske forholdene er
spesielle da den relative luftfuktigheten kan variere mellom 20-80%. Utover vinteren tar vi inn kald
vanndampfattig luft og varmer den opp. Da synker relativ luftfuktighet, og den kan komme ned i 20 %
og lavere på slutten av fyringssesongen. For å forhindre eller redusere mulighetene for at parketten
tørker ut i perioder med lav relativ luftfuktighet, anbefaler vi å benytte en luftfukter eller andre tiltak
som kan bidra med å tilføre fuktighet i inneklimaet.

Tar man ikke hensyn til overnevnte punkter kan man risikere oppsprekking/skåling mellom
parkettbordene og parkettens lameller. Vanligvis vil sprekkene mellom parkettbord avta igjen når
luftfuktigheten stiger og stabiliseres på anbefalt nivå (35- 60 %). Sprekker som oppstår i enkelte
lameller pga uttørking vil ikke gå tilbake selv om relativ luftfuktighet stabiliseres på anbefalt nivå.
Produsent, selger eller montør kan ikke holdes ansvarlig for disse reaksjonene, og eventuelle skader
vil i slike tilfeller ikke bli dekket av gulvets garanti.
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