Datablad

3-stavs lamelgulve

Lag på lag af god kvalitet.
Blot fordi gulvet ikke er massivt træ, behøver du ikke gå
på kompromis med kvaliteten.
HØRNING Lamelgulve leveres i et udvalg af forskellige
træsorter i tykkelser på 13,5/14 mm og med slidlag op
på ca. 3,6 mm. Med andre ord et solidt alternativ, hvis
budgettet ikke er til en massiv gulvløsning.
Sortimentet omfatter såvel plankegulve som 3-stav, der
alle fås i forskellige overflade- behandlinger som olie
eller lak.
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Side 2

3-stavs lamelgulve 13,5 mm - Datablad
HØRNING Lamelplank giver god værdi for pengene.
Dimensioner
Tykkelse: 13,5 mm
Bredde: 190 mm
Længde: 2250 mm
Slidlag: ca. 3,2 mm
Kerne: ca. 8 mm granlameller
Bagside: ca. 2 mm granfinér
Andre dimensioner på forespørgsel
Profil
Drop-down kliksystem, limfri montering.
Parketstavene er 250-500 mm lange.
Limet på alle 4 sider.
Andre træsorter på forespørgsel
Tolerancer
Tykkelse: +/- 0,2 mm.
Bredde: +/- 0,2 mm.
Vinkel over ender: Max 0,2% af bredden.
Produceret efter EU-norm EN 13489.
Træsorter
Eg og ask.
Træfugt
8% +/- 2%.
Gulvvarme
Kan anvendes.
Overflade
Letbørstet.
Lak: klar eller hvid matlak
Olie: klar eller hvid.

leveringer.
Exquisit
Gennemgående meget ensartet farvespil og træstruktur.
Vækstbetingede variationer forekommer. Ganske små, sunde knaster kan forekomme. Hvirvler, små ridser og tværårer
og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Også for
denne sortering gælder at jo bredere og længere plankerne
er, jo flere og større variationer, knaster mv. forekommer.
Living
Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur
(naturlige årringe tilladt). Små sunde knaster tilladt. Sjældent forekommende ridser i overfladen. Åbne knaster og
større revner er spartlede. Spejl, hvirvler, ubetydelige åbne
ridser, ubetydelig splint eller brunkerne, tværårer og kiselpletter kan forekomme afhængigt af træsort. Principielt fri
for døde knaster, splint, indgroet bark, marv mv.
Classic
Bestående af lige dele Living og Country sorteringer - se
disse.
Country
Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer
og strukturer. Sunde knaster tilladt. Sorte knaster tilladt op
til ca. 30 mm. Splint tilladt op til ca. 20% af bredden. Knaster, splint, brunkerne er tilladt. Spartling af knaster og revner forekommer. Åbne knaster, revner og spartlinger kan
forekomme.
Indeklima
Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!
Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65%
ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.
Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før
montage.

Der kan forekomme farvevariationer, som skyldes forskelle i Miljø
træets naturlige farve og struktur.
FSC® varer leveres på forespørgsel.
Der kan ligeledes forekomme glans og nuance forskelle.
Såfremt disse forskelle kun kan ses ved et særligt lys eller
fra en bestemt vinkel, er disse forskelle IKKE reklamationsberettiget. Anvend rette belysning ved montering for at undgå dette.
Anvendelse
Boligbrug og lettere erhverv.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSCcertificeret.
CE-mærkning
Hørning Parket A/S gulve er generelt CEcertificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om
trægulve til indendørs brug; EN 14342.

Sorteringsbeskrivelser
Sorteringer varierer efter træsort og dimension. HØRNING
lamelgulve fremstilles af råtræ tilpasset gulvenes dimensioner. Generelt vil store dimensioner indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.
Træ er et naturmateriale og variation ift. beskrivelser og
fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension
og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil
med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske
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