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1.  Et trægulv bør altid brydes, hvor gulvet lægges parallelt med 
døråbninger og smalle passager, eventuelt med en dilatations-
fuge. Fugen kan skjules ved hjælp af gulvskinne, liste, dørtrin 
eller lignende.

2.  Et clic trægulv må ikke fixeres af tungt inventar, faste skabe 
og ovenstående skillevægge. Der vil kunne forekomme utilsig-
tede revner, hvis ikke resten af gulvet holdes ”frit” ved etab-
lering af en dilatationsfuge mellem fikseret og ikke fikseret 
gulvareal.     Ved f.eks. køk-
kenarrangement med sokkel-skuffer er det muligt at bryde 
trægulvet langs sokkelforkant og skjule dilatationsfugen med 
en fejeliste eller lignende. Timberman foreslår derfor, at gøre 
som vist på de to efterfølgende  tegninger.

3.  Ved smalle gangarealer skal svømmende gulve altid lægges i 
længderetningen. Lægges gulvet i tværgående retning kan der 
forekomme en opbulning, når træet begynder at arbejde.  
     Hvis det ikke er 
muligt at lægge gulvet på langs, skal gulvet fuldklæbes til un-
derlaget.

4.  Efter lægning: Det anbefales at rumfugtigheden holdes 
på 35-65% RF, da der ellers er risiko for opbulning eller 
sprækker.       
Træ arbejder i takt med svingninger i rummets luftfugtighed. 
Fugebredden på trægulvet vil derfor ikke altid være konstant. 
Ved RF under 35% må forventes større fuger end tolerancen 
på 0,5 mm, ligeledes kan vaskebrætseffekt forekomme.

5.  Ved brug af kontorstole eller lignende skal anvendes bløde 
gummihjul eller køreplade. Stole og borde forsynes evt. med 
filtbrikker. Anvend en god måtte ved indgangspartier.

6.  Trægulve trives som mennesker bedst ved en relativ luftfug-
tighed på 45-55% RF og en temperatur på 17-25°C. Anskaf 
eventuelt et hygrometer. Sørg for tilstrækkelig udluftning – 
gerne 10 min. med fuldt gennemtræk 2 gange i døgnet.  
Anvend evt. en befugter når luftfugtigheden falder. Masser af 
grønne planter er også med til at regulere luftfug tig heden.

     I perioder med indendørs luftfugtighed over 70% RF (fore-
kommer typisk fra august til oktober) kan man, ved at hæve 
inde temperaturen og undgå åbne vinduer om natten mindske 
spændinger i trægulvet. Et trægulv er først endeligt akklima-
tiseret efter et års tid. Ved større RF end 70% kan opbulning 
af gulvfladen forekomme.

7.  Efter lægning skal gulvet afdækkes, hvis yderligere arbejde 
i rummet udføres. Pas på med afdækning hvis gulvvarmen 
kører. Maks 27 grader målt på oversiden af gulvet, også under 
afdækning og tæpper.

9.  For at beskytte det olierede gulv optimalt, skal det efter-
poleres med Oliepleje inden ibrugtagning. Efterfølgende 
vedligehold foregår med daglig støvsugning og vask med en 
Natursæbe til trægulve og ca. hver 4. vask med Oliesæbe.  
Når gulvet trænger til pleje foretages en grundig afrensning 
og det poleres med Oliepleje. I stuer og værelser ca. 1 gang 
årligt. I køkkener, entreer mv. 1-2 gange årligt. 

      Det er vigtigt at beskytte trægulvet mod snavs, hvorfor en god 
måtte ved indgangspartier er en nødvendighed. 

10.  Det lakerede gulv efterbehandles med Lakpleje inden ibrug-
tagning. Husk at afrense med Trærens først. Dagligt 
vedligehold foregår med Laksæbe. Lakpleje anvendes efter 
behov når gulvet ser mat og småridset ud.  Det er 
vigtigt at beskytte trægulvet mod snavs, hvorfor en god 
måtte ved indgangspartier er en nødvendighed. 

11.  I rum med stor forskel på luftfugtighed, varme m.v. samt i 
rum med vinkelvægge, kan clickgulvet limes på traditionel vis.

Her etableres ikke dilatations-
fuge.

Afmærk på gulvet, hvortil for-
kant sokkel går. Fjern sokkel og 
skuffer, og mærk af for dilata-
tionsfuge 10 mm tilbagetruk-
ket fra sokkelforkant. Sav med 
håndrundsav med klingen kun 
lige stillet på planketykkelsen.

Gulvet inde under soklen hæves 
med 1-2 lag Timberlit, således at 
soklen ikke hviler på det ”frie” 
gulv. Den frie del af gulvet kan 
nu bevæge sig, og sokkel med 
skuffer kan etableres uden syn-
lig dilatationsfuge.

Her etableres dilatationsfuge.

Timberlit

Evt. fugtspærre

Ekstra lag 
Timberlit Dilatationsfuge

10 mm


