
creating better environment

Forbo Parkett 
Teknisk information 



 
Konstruktioner 
• 3-Stav - Klassiskt mönster på parkettgolv där varje bräda har tre stavar på bredden 
• 2-Stav- Varje bräda har 2 stavar på bredden 
• Låssystem - 5G på samtliga 
 
• Ytskiktet består av sågade stavar. 
• Mellanskikten består av sågade furustavar 
• Baksidan består av granfaner 
 
  
Bruksområde 
Forbo Lamellparkett kan användas i lokaler med normalt slitage men är främst avsedd för bostadsmiljö. 
Trägolv sväller och krymper med varierande luftfuktighet. Parkett är avsedd att användas vid normal 
luftfuktighet 30-6% Relativ Fuktighet (RF) Vis användning av kontorsstolar med hjul ska underlägg användas. 
 
  
Produkt                                                  Artnr         Tjocklek      Slitskikt    Ytbehandling       Mått mm     
Ek 3-Stav Harmony Lack                              184359           14 mm           3,5 mm          Lack                       200*2423*14 
Ek 3-Stav Harmony Mattlack                        184360           14 mm           3,5 mm         Matt Lackad           200*2423*14    
Ek 3-Stav Expression                                     185136          14 mm            3,5 mm          Lack                      200*2423*14    
Ek 3-Stav Live Lack                                      184371           14 mm           3,5 mm         Lackad                    200*2423*14 
Ek 3-stav Live mattlack                                 184372           14 mm           3,5 mm         Lack                       200*2423*14   
Ek 2-stav Harmony                                        185141           15 mm           3,5 mm         Mattlack                 200*2423*15 
Ek Easy 3-Stav L PRO 13 mm                       232426          13 mm           2,6 mm          Lack                       188*200*13 
Ek Easy 3-Stav ML PRO 13 mm                   232427          13 mm           2,6 mm           Mattlack                188*200*13 
Ek Harmony 3-Stav ML Vit PRO 13 mm      232428          13 mm           2,6 mm          Mattlack Vit           188*2266*13 
Ek Live 3-Stav L PRO 13 mm                       232429           13 mm           2,6 mm          Lack                       188*2266*13 
Ek Live 3-Stav ML PRO 13 mm                    232430          13 mm           2,6 mm          Mattlack                 188*2266*13 
Ek Live 3-Stav ML Vit PRO 13 mm              232451          13 mm           2,6 mm          Mattlack Vit           188*2266*13 
Ask Harmony 3-Satv ML Vit PRO                232452           13 mm           2,6 mm          Mattlack Vit          188*2266*13 
 
 
Sorteringsbeskrivning 
 
Harmony  
Natursortering med ekens alla färgvariationer med naturliga inslag av ytved, mindre kvistar förekommer. 
        
Live  
Ekens alla färgvariationer, rustik sortering med livligare struktur än Harmony och större kvistar tillåtet och 
inslag av ytved. 
 
Expression 
Rustik sortering med ekens alla färgvariationer. Fler kvistar i naturliga storlekar med inslag av ytved och 
märgstrålar vilket ger ett rustikt utseende. 
 
PRO 
Natursortering med ekens alla färgvariationer med naturliga inslag av ytved, mindre kvistar förekommer. 
 
Ytbehandling 
Lack 
Ger ett tåligt och lättstädat trägolv som passar bra i bostadens alla torra utrymmen. 
 
Mattlack 
Samma som ovan fast med en lackad yta som efterliknar ett oljat utseende. En mattlackad yta är ofta strävare än 
ett vanlig lack 
 
Vit Mattlack 
Golv med vitt pigment som ger utseendet av ett oljat golv. Vitpigmenteringen sitter i ytbehandlingen och 
försvinner vid omslipning. Vid omslipning måste därför golvet vitlaseras innan lackering. 
 
 
övrig information 
 
Brandklassning 
Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för Brandklass Dfl-s1 
 
Stegljudsisolering 
Parkett som läggs flytande ska alltid ha ett underlag av PE-foam eller grålumppapp för att inte klappra mot 
underlaget. Om krav på stegljudsdämpning finns väljs underlag efter behov. Med 3 mm PE golvfoam erhålls en 
stegljudsdämpning på 17 dB, vilket normalt uppfyller kraven för ljudklass C på betongbjälklag enligt Boverkets 
Byggregler BBR. 
 
 



 
  
 
Golvvärme 
Forbo Parkett 13-15 mm  passar för läggning på golvvärme. Värmeledningsförmåga: ca 0,14 W/(m*K). Trägolv 
av Bok och Hard Maple sväller och krymper mer än andra träslag. Golvvärme ger en ökad uttorkning, vilket 
orsakar extra krympning. Vid kallt och torrt klimat, som t ex i Sverige, uppstår springor mellan stavar och 
mellan bräder. Grålumppapp rekommenderas som mellanlägg vid golvvärme. 
 
 

Fuktkvot 
Fuktkvoten är vid leverans 7 ± 2 %. 
 
 
Hårdhet 
Ett trägolvs hårdhet varierar stort beroende på klimat under växtperioden samt ursprungsland. Hårdhet redovisas 
enligt Brinellskalan och EK har ex en spridning mellan 2,2-5,9. Nedan tabell är en snittvärden i jämförelse. 

 
 
Förpackningsinnehåll 
 
Dimension           Brädor/pkt        Kvm/pkt         Kvm/Pall          Kg/m2           Kg/pkt         Pkt/Pall      Kg/Pall 
200*2423*14               6 st                         2,91                      130,95                     7,51                    21,85                  45                  983,25 
200*2423*15               6 st                         2,91                      130,95                     8,15                    23,72                  45                  1067,74 
188*2000*13               8 st                         3                           105,0                       7,2                      21,6                    35                  756,00  
188*2266*13               8 st                         3,41                      119,4                       7,2                      24,55                  35                  859,25                   
 
 
 
Miljö 
Samtliga Forbos Parkettgolv är Svanemärkta. Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för formaldehydklass E1 
samt har miljömärkning M1. 
 
 
Skötsel/Underhåll 
Skötselråd för lackade trägolv finns på Forbos hemsida www.forbo.se samt www.golvbranschen.se  
OBS! Trä som utsätts för normalt solljus genomgår färgförändringar. Precis som hos alla naturliga träprodukter 
är de här förändringarna väntade och bidrar till skönheten och egenarten hos trägolv. Om du med jämna 
mellanrum flyttar mattor och möbler kan du undvika skarpa skillnader mellan de exponerade och oexponerade 
golvytorna. 
 
Vid eventuella problem 
Kontakta Forbo Flooring AB om golvmaterialet är skadat eller felaktigt. Lägg inte in produkter med 
synliga fel! Endast materialkostnad ersätts om så sker. Uppge alltid bal- och partinummer om varor 
skall returneras. 
 
Transportskador  
Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet Skada som inte är synlig 
vid mottagandet anmäls till transportföretaget eller Forbo Flooring AB snarast, dock senast inom sju 
(7) dagar. Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och på 
lång erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter 
eftersom dessa ligger utanför vår kontroll. 
 
Kontakta oss vid frågor eller problem: info.sweden@forbo.com Tele: 031-89 20 00 
 

 

http://www.forbo.se/
http://www.golvbranschen.se/


 
 
 
      
     Forbo Flooring ingår i den schweiziska  
     Forbokoncernen och erbjuder ett  
     komplett sortiment av golvprodukter  
     för såväl företag som privatpersoner.  
     Våra högkvalitativa textil-, linoleum-,  
     vinyl- och parkettgolv förenar funktion,  
     färg och design, vilket möjliggör  
     helhetslösningar för golv i alla miljöer. 
                                                                                                                                

 


