Massive planker -
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ubehandlede

Hospice Limfjorden - Massive planker Eg (am. hvid)

Woodfloor Massive planker - ubehandlede
Vi har et stort udvalg i massive planker. Vi kan leveres massive planker både ubehandlet og
overfladebehandlet. De ubehandlede planker skal efter montering afslibes til passende finish
og efterfølgende overflade behandles.
Ask og Eg, kan leveres med udfræsning for fuge med enten en gummifuge eller en træliste.
Merbau og Teak bliver som standard leveret med en 6 x 6 mm udfræsning på langsider.

Ask (am. hvid)

Eg (am. hvid)

Merbau

Teak (Java)

Woodfloor Massive planker - ubehandlede
Format:		
			
			
			

Ask (am. hvid)		
Eg (am. hvid)		
Merbau 		
Teak (Java) 		

20 x 130/155/180 x 1000-3600 mm
20 x 130/155/180/196 x 1000-3600 mm
20 x 140 x 1200-2400 mm
20 x 140 x 1200-2400 mm

Mod tillæg kan følgende leveres:
			
Udfræsning for fuge/liste (Ask + Eg)
			
Fugemasse, sort
			
Propper
			
Boring af skrue-/ og prophuller
Overflade: 		

Ubehandlede

Sortering: 		

Ask (am. hvid)		

Exquisit/Natur

			

Eg (am. hvid)		

Exquisit/Natur

			

Merbau 		

Exquisit

			

Teak (Java) 		

Exquisit/Natur

Træfugt: 		
Montering: 		
			

Skal fastgøres til undergulvet og skal efter montering afslibes til
passende finish og efterfølgende overfladebehandles med f.eks.
IRSA Naturolie.

Gulvvarme:		

Kan anvendes
Se "Monteringsvejledning Woodfloor trægulve med gulvvarme"

Strøafstand:
			
			

Boliger o.lign.:			
Mindre butikker:		
Forsamlingslokaler o.lign.:

Befæstigelse:
			
			
			

Skruning: 4,2-5,0 x 45 mm Montaflex/Spunskruer .
Maskinsømning: Min. 2,5 x 65 mm T-søm. Sømhoved skal altid ligge
parallelt med bræddernes længderetning. Brædderne limes i endestød.

10-brætsmål:
			
			

Gulvet monteres efter 10-brætsmål. 10-brætsmål afhænger af træsort
og den relative luftfugtighed, der forventes i det færdige byggeri. Som
hovedregel vil 10-brætsmål være 1307 mm.

Maks. 600 mm
Maks. 520 mm
Maks. 480 mm

Ønskes der yderligere informationer vedr. Woodfloor Massive planker, kan vi henvise til
www.woodfloor.dk, hvor det er muligt at rekvirere monteringsvejledning, samt se flotte
referencebilleder.
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