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VEDLIKEHOLDSVEILEDNING FOR LAKKEDE TREGULV 
 
Generelt 
Tre er et levende materiale som utvider seg og krymper med variasjonen i den 
relative luftfuktigheten. 
 
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%. Parketten leveres fra fabrikk med en fuktighet på ca. 8 %. Parketten produseres 
for bruk i rom med luftfuktighet på mellom 35 - 60 %, med temperatur fra 18- 24 
grader celsius.  
 
Utover vinteren tar vi inn kald, vanndampfattig luft og varmer den opp. Da synker RF, 
og den kan komme ned i 20 % og lavere på slutten av fyringssesongen. Dette 
tilsvarer en trefuktighet på ca. 6% ved 20°C. 
Ved stor luftveksling og høyere innetemperatur samt ved lange perioder med ekstra 
streng kulde kan det bli enda tørrere. Vi må altså regne med at fuktinnholdet i parkett 
vil svinge minst fra ca. 12% om høsten til ca. 6% på slutten av fyringssesongen, med 
et årsmiddel på 9-10%. Forskjellen i trefuktighet mellom høst og vår blir altså ca. 6%. 
(Kilde: Fokus på tre, nr. 14 NorskTreteknisk Institutt) 
 
Produsenten, parkettlegger eller distributør kan ikke holdes ansvarlig for disse 
reaksjonene. For å forhindre eller redusere mulighetene for slike fuktavhengige 
forandringer, anbefaler vi å benytte en luftfukter eller andre tiltak som kan bidra med 
å tilføre fuktighet i inneklimaet under de tørreste periodene og eventuelt 
fuktreduksjon i den spesielt fuktige perioden om sommeren.  
 
Den store variasjonen vil normalt føre til at trematerialer vil få små sprekker/skåling i 
fyringssesongen, men gå tilbake i den fuktige årstiden eller når fuktigheten 
normaliseres til mellom 35-60% over tid. 
 
Renhold 
Unngå at sand og smuss ligger på parkettgulvet, benytt en matte eller en rye utenfor 
eller rett innenfor inngangen til rommet. Fjern sand og smuss med en støvsuger eller 
kost. Til daglig rengjøring benyttes egnet tørrmopp. For vasking anbefaler vi mildt 
vaskemiddel beregnet på parkett, eller annet syntetisk vaskemiddel. Unngå bruk av 
grønnsåpe og såpe med slipemidler, samt mye vann ved rengjøring av parkett. 
 
Unngå riper i gulvet 
Til å beskytte gulvet mot riper, bruk filtknotter/ underlag til kontorstol, stol- og 
bordbein. La ikke sand, smuss eller vann bli liggende på gulvet. Ta dette bort 
så snart som mulig. Naturlig parkett kan få merker av stiletthæler. I områder på 
kjøkken hvor en kan oppleve vannsøl, fett, etc kan løsningen være å legge en egnet 
matte. 
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Fjerning av flekker 
Jo ferskere flekkene er, desto enklere er de å fjerne.  
Bruk følgende midler for å fjerne flekker: 
 
 

 


