
Montagevejledning 

Castleplank 

 

Et eksklusivt lamelgulv forberedt til den røde løber. 
 
HØRNING Castleplank er et lamelopbygget specialgulv 
fremstillet af nøje udvalgt træ i en ekstra stærk lamel-
konstruktion.  
 
Castleplank leveres i eg med flere forskellige overflader 
og med 3,5 eller 5,5 mm slidlag på en kerne af 11 lag 
massiv krydsfiner i den fineste birk.  
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Side 2 

HØRNING Castleplank 

Castleplank leveres i eg med flere forskellige færdige over-
flader og med 3,5/5,5 mm slidlag på en kerne af massiv 
birk/birk krydsfiner. De leveres i 15/20 mm tykkelse og i 
mange forskellige bredder fra 130-300 mm og i op til 3  
meters længde.  
 
Varemodtagelse og kontrol 

Foretag grundig kontrol af de modtagne gulve samt evt. 
tilbehør. Kontroller godset for fejl og mangler inden du kvit-
terer på fragtsedlen. 
 
Ved levering skal bygningen være lukket, tør og opvarmet 
samt indeklimaet være under kontrol. Produkterne skal 
straks bæres indenfor. De må under ingen omstændighe-
der opbevares udenfor.  
 
Gulvet bæres ind i det rum, hvor det skal monteres. Evt. 
reklamationer over synlige fejl skal altid ske skriftligt inden 
montering og senest 8 dage efter modtagelsen. Et monteret 
gulv er et godkendt gulv. 
 
Svind og udvidelser 

Fugtindholdet i trægulve vil altid søge at indstille sig i lige-
vægt med luftens relative luftfugtighed (RF) og temperatur. 
Træet optager og afgiver fugt ved ændringer i den relative 
luftfugtighed. Det sker i alle trægulve, men trægulvets be-
vægelse i form af svind og udvidelse (kvældning) afhænger 
af produkttype, træart, tykkelse og overfladebehandling.  
 
I praksis er der ofte brug for at vide, hvor meget et gulvbræt 
eller et helt gulv svinder eller udvider sig. Som et realistisk 
gennemsnit for en række almindeligt anvendte massive 
trægulve af f.eks. fyr, bøg, eg, ask, bilinga og valnød, kan 
der i praksis regnes med et middeltal på 2,2 mm pr. meter 
for en ændring i træets fugtighed på 1%. 
 
Læs mere på www.traeinfo.dk 
 
Forberedelse 

Temperaturen i rummene skal være konstant mellem  
18-24

o
C og den relative luftfugtighed altid 35-65% RF både 

før, under og efter monteringen. En luftfugtighed under 35% 
RF, medfører det risiko for revner og skader på trægulvene, 
hvilket ikke er omfattet af reklamationsretten. 
 
Bygningen skal være lukket og varmeanlæg installeret og i 
drift. Restfugten i betonundergulv må max. være 85% RF. 
Alt arbejde, som kan tilføre bygningen fugt, skal være af-
sluttet inden montering af trægulve påbegyndes, f.eks. mu-
rer- og malerarbejder. 
 
Trægulve og evt. lim skal akklimatiseres i uåbnet emballage 
i de rum, hvor de skal monteres, i 1-2 døgn  eller til gulve-
nes temperatur modsvarer temperaturen i rummet, hvilket 
kan vare længere end 48 timer. 
 
Undergulv 

Undergulvet skal være tørt, fast, plant, klæbbart og grundigt 
rengjort. For afprøvning af undergulvets fasthed kan der 
foretages ridse- og træktest. HØRNING anbefaler udførelse 
af en vedhæftningstest i form af trækprøve, som skal udvi-
se en holdbarhed på min. 1,5 MPA. 

 
Anvend en 2 meter retholt og kontroller grundigt hele area-
let. Hvis der findes ujævnheder på mere end 2 mm skal 
undergulvet primes og spartles. 
 
Restfugten i betonundergulv må max. være 85% RF. 
Undergulvet skal være fugtisoleret, og opstigende eller ind-
trængende fugt skal forhindres. Ved usikkerhed eller rest-
fugt i undergulvet over 85% RF, skal gulvet forsynes med 
velegnet fugtspærre. Dette skal afstemmes med producen-
tens anvisninger. 
 
Ved fuldlimede trægulve kan limning foretages med  
HØRNING MS Flexlim på undergulve med restfugt op til 
85% RF eller med en tilsvarende limtype, som opfylder de 
stillede krav. Bemærk at HØRNING MS Flexlim ikke er en 
fugtspærre! Ved pladegulve kan anvendes gulvspånplader 
eller krydsfiner, som skal have min. samme tykkelse som 
trægulvet. 
 
Fugtspærre skal altid udlægges, når der er risiko for opsti-
gende fugt. På terrændæk kræves der isolering mod såvel 
byggefugt som jordfugt ved udlægning af fugtspærre, min. 
0,20 mm aldersbestandig PE-folie med min. 20 cm. overlap 
med tapede samlinger, direkte på betonen. Tilsvarende 
gælder ved krybekældre, idet fugtspærren dog her monte-
res umiddelbart under brædderne. På eksisterende træ 
eller spånpladegulve anbefales brug af gulvpap.  
 
Der henvises i øvrigt til Træinformation Træ 64. 
 
Gulvvarme 

De fleste gulvvarmeanlæg er i dag af en sådan type, at de 
kan anvendes ved trægulve. Anlæggets fremløb skal være 
automatisk styret, og det skal give en jævn fordeling af var-
me på hele gulvarealet. 
 
Varmeanlægget skal lukkes helt ned mindst 1 uge før mon-
tering af trægulve påbegyndes. Temperaturen i rummet 
skal være 18-24 grader både før, under og efter monterin-
gen.  
 
Varmeanlægget åbnes forsigtigt og gradvist tidligst 72 timer 
efter, at monteringen af trægulvet er afsluttet og på en må-
de, så temperaturen max. øges med 3 grader i døgnet. 
 
Overfladetemperaturen på gulvet må aldrig overstige 27 
grader – heller ikke under tæpper eller møbler. Højere tem-
peratur øger risikoen for skader i trægulvet som følge af 
større bevægelser i træet i form af svind og udvidelser, hvil-
ket ikke er omfattet af reklamationsretten. 
 
Træsorter som bøg, birk, jatoba og wenge kan reagere på 
gulvvarme med kraftigere bevægelser end andre træsorter, 
hvilket kan medføre øgede revner både i og imellem de 
enkelte gulvkomponenter, som er naturlige og derfor ikke 
omfattet af reklamationsretten. 
 
Afstand til vægge mv. 

Normalt skal der være min. 10 mm afstand mellem trægul-
ve og vægge, rør, trapper, faste installationer mv. Dog skal 
der være min. 1,5 mm afstand pr. meter gulv. Anvend af-
standskiler og lad disse sidde, til limen er helt tør.  
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Side 3 

Trægulve udvider sig og krymper afhængigt af klimaet i 
rummet. Det er i visse tilfælde nødvendigt med en dilatati-
onsfuge. Dette gælder bl.a.: 
 

• Hvor der er dilatationsfuger i undergulvet  

• Ved dørene og faste vægge i de tilfælde, hvor der monte-
res gennem flere rum 

• Ved klimatiske afvigelser på gulvfladen, f.eks. hvis der 
kun er gulvvarme på en del af gulvarealet 

• Hvor der er ekspansionssprækker i undergulvet 
 
Nogle projekter kan kræve særlig specifikation af af-
stande. Kontakt HØRNING for nærmere information.   
 
Dilatationsfuger og ekspansionssprækker fyldes med et 
vedvarende elastisk materiale, f.eks. HØRNING korkstrim-
ler, fugemasse eller ved anvendelse af en specialprofil. 
Følg altid producentens anvisninger. 
 
Monteringsretning 

Trægulve bliver normalt monteret i samme retning, som 
vindueslyset kommer ind i rummet (dvs. vinkelret for vindu-
et). I lange smalle rum skal rækkerne monteres i rummets 
længderetning. Gulvet bliver smukkest, hvis stavene mon-
teres symmetrisk på gulvet. Derfor opmåles gulvet før mon-
tering, så tilpasningsstykkerne ved vægge bliver ens. 
 
Montage generelt 

Hvis arbejdet pågår over flere dage, er det vigtigt at lukke 
evt. åbnede pakker, så de er forseglede indtil arbejdet gen-
optages.  
 
Det anbefales generelt at Castleplank fuldlimes til undergul-
vet.  
 
Castleplank kan i særlige tilfælde monteres svømmende. 
Kontakt HØRNING for nærmere information. 
 
Castleplank i min. 20 mm tykkelse kan i særlige tilfælde 
monteres på strøer. Kontakt HØRNING for nærmere infor-
mation. 
 
HØRNING Castleplank leveres med fer og not på alle sider, 
hvilket gør at alle samlinger skal limes. Der skal anvendes 
en hvid PVAc D3 lim. Limstrengen lægges i toppen af bræt-
tet. Dvs. mod slidlaget. Ved svømmende lægning er det 
vigtigt at alle 4 sider limes mod hinanden. 
 
Fuldklæbning sker med anvendelse af HØRNING MS 
Flexlim. 
 
HØRNING Castleplank kan monteres på alle faste under-
lag. Underlaget skal være plant (+/- 2 mm på 2 m retholt). 
For at opnå den rette planhed kan gulvet rettes op ved ud-
spartling eller evt. med en plade.  
 
Der kan anvendes 2 typer spartel/limklinge…  
 
- Restfugt i betonundergulvet op til 85 %  
I så fald anvendes specialspartel, der påfører lim (forbrug 1 
l/m

2
) til undergulvet på en heldækkende måde således, at 

limen kan fungere som fugtbremse.  
- Restfugt i betonundergulvet op til 65 %  

I så fald påføres lim til undergulvet ved anvendelse af lim-
klinge 23/48 (forbrug 0,6-0,8 l/m

2
 = 1000-1400 g/m

2
 NB. 1 l 

= ca. 1,7 kg).  
 
Afskær dørkarme, så plankerne kan gå ind under disse.  
Der kan med fordel fastgøres en anslagsliste på undergul-
vet, der er udlagt vinkelret på væggene, således rækkerne 
ikke forskubber sig i den våde lim under monteringen.  
 
Bland rækker fra flere pakker, så gulvet får et harmonisk 
udseende. Rækkerne presses ned i den våde lim og skub-
bes let sammen, uden der kommer lim op mellem rækker-
ne, da dette kan medføre uens revnedannelser, da rækker-
nes mulighed for at bevæge sig individuelt hindres. Der bør 
ikke påføres lim på større arealer end, at monteringen kan 
ske inden for ca. 20 minutter. Rækkerne lægges i uregel-
mæssigt forbandt (forskudte samlinger).  
 
Såfremt der kommer lim på overfladen, fjernes den våde 
lim med det samme. Sørg for at alt lim fjernes fra overfla-
den, så der ikke efterfølgende kan ses limfilm.  
 
Sørg hele tiden for, at tandingen er tilstrækkelig dyb, og 
spartlen holdes lodret. For lidt lim bevirker, at stavene ikke 
fastgøres tilstrækkeligt. Udlæg sandsække på trykfordelen-
de planker/plader (især langs kanterne), indtil limen er hær-
det.  
 
Gulvet må ikke betrædes under limens hærdning, dvs. be-
lastning må først finde sted 48 timer efter monteringen. 
Fjern afstandskilerne, når limen er hærdet.  
 
Dilatationsfugerne dækkes af fodpaneler eller specialprofi-
ler.  
 
Efter montering 

Ved fuldlimede gulve eller gulve limet i fer/not må gulvene 
ikke betrædes før tidligst 48 timer efter montering, så limen 
er fuldt hærdet. 
 
Afstandskiler fjernes efter 48 timer, så limen er fuldt hær-
det. 
 
Slibning af ubehandlede gulve kan tidligst påbegyndes 48 
timer efter monteringen afhængigt af de klimatiske betingel-
ser i rummet. 
 
For det bedste resultat, bør der udlægges kontorstoleun-
derlag under kontorstole. Alle stole- og bordben samt andre 
genstande, der kan ridse eller give mærker i overfladen, 
skal forsynes med filtdupper. Husk at efterse filtdupperne 
løbende og udskift dem, hvis de bliver slidt. Vær opmærk-
som på at latexholdige dupper, måttebagsider og sorte 
gummihjul kan misfarve overfladen på trægulvet. 
 
Evt. oliering eller lakering af gulvene efter montering udfø-
res iht. producentens anvisninger, og det skal sikres, at 
olien eller lakken er helt hærdet, inden gulvet afdækkes 
eller betrædes. 
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Beskyt altid gulvet omhyggeligt med gulvpap eller andet 
velegnet materiale. Foregår der yderligere bygningsarbej-
der i rummet efter montering og evt. overfladebehandling, 
skal gulvet beskyttes særligt omhyggeligt mod tilsmudsning 
og trykmærker. 
 
HØRNING anbefaler, at olierede gulve altid efterbehandles 
med plejeolie for det bedste resultat. Olierede gulve må 
ikke vaskes eller tilføres vand før min. 14 dage efter monte-
ring/seneste oliering, da olien hærder ved kontakt med luf-
ten efter montering. Brug altid små mængder vand! 
 
Lakerede gulve vaskes med neutralt vaskemiddel med en 
hårdt opvredet klud. 
 
Rengør altid gulvet omhyggeligt inden ibrugtagning. 
 
Undgå enhver form for tilsmudsning. Brug måtter ved ind-
gangsdøre o.l.  
 
Undgå skader på trægulvet: Sæt filt eller dupper under sto-
le og møbler, anvend køreplader under kontorstole osv. 
 
Støvsug og rengør gulvet løbende efter ibrugtagning. 
 
 
Monteringsvejledningen er baseret på mangeårige  
erfaringer og tilgodeser de mest normale forhold i de fleste 
bygningskonstruktioner.  
  
Hørning Parket påtager sig ikke noget juridisk ansvar i for-
bindelse med denne vejledende information. Hvis du er 
usikker på, hvordan gulvet skal lægges så kontakt Hørning 
Parket. 
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