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Lægningsvejldning: Easium

Det er nemt og hurtigt at lægge et Easiumgulv fra Tarkett. 
Foruden selve gulvet, har du brug for et underlag samt  
relevant værktøj. Læs følgende vejledning grundigt igen-
nem, før du begynder at lægge dit gulv. Easium må IKKE 
lægges i vådrum.

DEN RETTE TEMPERATUR 
Temperaturen skal være minimum 18o C og maksimum 24o C 
før, under og efter lægningen. Pakkerne skal ligge uåbnet i 
rummet, der hvor Easiumgulvet skal lægges, i min. 48 timer. 
Hvis muligt (afhængig af rummets udseende) lægges bræd-
derne parallelt med indfaldende lys. Bryd ikke pakkerne før 
end lægningen påbegyndes.

Eftersom et Easiumgulv hovedsageligt består af træbaseret 
materiale, bør man tænke på følgende under og efter  
lægningen:

1. Undergulvets overfladetemperatur skal være 15o C-24o C.
2. Lufttemperaturen skal være mellem 18-24o C.
3.  Den relative luftfugtighed, RF, skal være 30-60%. Hvis den 

relative luftfugtighed ligger ud over dette interval, er der 
risiko for fysiske forandringer i produktet.

INSPEKTION
Kontroller brædderne løbende under lægningen. Garantien 
dækker ikke brædder med synlige fejl, som alligevel er brugt 
i lægningen. Tarkett har kvalitetskontrol på alle Easium-
gulve inden de forlader fabrikken, men der kan desværre 
opstå situationer, hvor brædderne er blevet beskadiget,  
eksempelvis under transporten.

SVØMMENDE LÆGNING 
Svømmende lægning betyder, at gulvet ikke skal fæstnes 
til underlaget/-gulvet. Brædderne klikkes blot sammen (se  
detaljeret vejledning på bagsiden). 

HUSK DAMPSPÆRRE
For at undgå opstigning af fugt skal du altid anvende en 
dampspærre på hele betonunderlaget. Dog skal du IKKE 
anvende dampspærre, hvis Easium lægges oven på træ- 

baserede underlag, som et eksisterende trægulv eller en 
spånplade - brug i stedet Tarkofoam uden fugtspærre i så-
danne tilfælde. 

Anvend en 0,2 mm ældningsbestandig PE-folie med 20 cm 
overlap, der tapes i samlingerne. Fugtspærre skal endvidere 
slutte tæt til vægge. På betongulv skal der altid anvendes 
dampspærre. Overstiger RF 90% RF i betondækket, bør  
Easiumgulvet ikke lægges.

I erhvervsmiljø, som kræver klassificering 31, 32 og 33, er 
det vigtigt, man tager hensyn til eventuel fugtpåvirkning 
fra gulvvask. Her anbefales limning i not og fer. Læg en lim-
streng langs hele feren i både kort og langsiderne. 

Når brædderne sættes sammen (pkt. 1 og 3) vil der opstå 
et limoverskud i samlingerne. Dette overskud skal fjernes 
omgående - men vær forsigtig, så limen ikke fjernes i sam-
lingerne.

UNDERLAGSMATERIALE
Monter aldrig andre underlag/lydunderlag under Easium, ej 
heller Thermofelt eller andre bløde underlag. Easium er for-
synet med en trinlydsreducerende bagside.

Alle eksisterende gulvbelægninger skal fjernes før der mon-
teres Easiumgulve. Hvis gulvet monteres på eksisterende 
trægulv, linoleum, homogen vinyl eller lignende halvhårde 
belægninger, skal der tilsikres at belægningen ligger fast og 
plant. Belægningen kan ikke anvendes som erstatning for 
dampspærre. På træbaserede underlag anvendes ikke fugt-
spærre. Fugtprocenten i træbaserede underlag skal ligge i 
intervallet 8 ± 2%.

HUSK BEVÆGELSESFUGE
Der skal altid være en bevægelsesfuge i både længde- og 
bredderetningen mellem gulv og væg på 8-10 mm. Det 
samme gælder ved dørtrin, rør, trapper, søjler, overgange til 
andre gulvtyper mv. Bevægelsesfuge dækkes med fodpane-
ler, overgangsskinner, rørmanchetter osv. 
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Mellem gulv og væg (og andre fastmonterede artikler) skal 
der være en bevægelsesfuge på 8-10 mm. Anvend kiler til 
dette. Siden dækker du denne bevægelsesfuge med et fod-
panel eller en liste.

Ved lange brædder kan det være svært at holde kilerne på 
plads ved lægningen af den første række. Vent derfor til 
række 4 eller 5 med at bruge kilerne. Brug Tarketts Tarktool 
til at skyde gulvet ud fra væggen, så kilerne kan komme ned. 

I korridorer og rum, som er længere eller bredere end 10 me-
ter, indlægges 8 mm dilatationsfuger (for hver 10 meter), 
som siden dækkes med overgangslister. Det samme gælder 
for dørbundstykket. Max. feltstørrelse 10 x 10 m. 

GULVVARME
Varmesystemet skal konstrueres, så det giver en jævn varme 
over hele gulvarealet og overfladetemperaturen på trægul-
vet må ikke på noget tidspunkt overstige 27°C. Dette gælder 
også under skabe, tæpper mv. Dette kræver et selvbegræn-
sende elektrisk gulvvarmesystem. Maks. 100 W/m² eller kor-
rekt designet vandbåret gulvvarmesystem. Bemærk af der 
skal være monteret shuntventil på vandbårne gulvvarme- 
systemer. Endvidere kan det anbefales at der monteres rum-
termostater med infrarød gulvføler. Elektriske gulvvarme-
systemer skal være selvregulerende med overfladeføler. For 
at sikre overfladetemperaturen ikke bliver for høj kan det 
anbefales, at der anvendes rumtermostater med infrarød 
gulvsensor som måler overfladetemperaturen og sikrer at 
den ikke overstiger 27° C.

Der henvises til Gulvbranchens pjece; Gulve og gulvvarmen 
samt håndbogen TRÆ 64 fra Træinformation.

Ved gulvvarmesystemer der består af en bærende spån- eller 
HDF plade med ud fræsede riller til varmeslanger skal det 
sikres, at pladerne er godkendte som bærende undergulv. 
Endvidere anbefales det oven på disse systemer, at der ud-
lægges en kraftig gulvpap 500 gram/m2 samt 12 mm gulv-
spånplade Strøafstanden skal dog reduceres til c/c 400 mm 
for, at opnå et stivere undergulv. Vær dog opmærksom på, at 
gulvets retning altid skal monteres på tværs af varmeslan-
gernes retning! Det er endvidere vigtigt, at varmeforde-
lingspladerne ligger korrekt og plant, da det ellers kan for-
årsage knirkelyde i gulvet. Monteringen af gulvarmeplader 
skal udføres nøje i henhold til leverandørens anvisninger. 

Gulvvarmesystemer baseret på polystyrenplader med fræ-
sede spor med gulvvarmeslanger og varmefordelingspla-
der anbefales det ligeledes at der oven på dette udlægges 
en kraftig gulvpap samt 12 mm gulvspånplade. Bemærk at 
der kan opstå lidt større bevægelser og fugedannelser i træ-
gulve med gulvvarme.

Monteres Easium på gulvvarmesystemer af spån eller 
HDF-plader med spor skal der udlægges en trykfordelings-
plade på min. 10 mm tykkelse. 

Skru helt ned for gulvvarmeanlægget under monteringen. 
Efter monteringen skal gulvvarmen skures der langsom op 
max 5 °C ad gangen, over en periode på 3 – 5 dage.

BRUG EN GOD SAV
For at undgå flossede kanter, når du saver brædderne til, 
er det vigtigt at save korrekt. Anvender du en håndsav, skal 
brædderne saves fra oversiden. Anvender du rundsav eller 
stiksav, skal du save fra bræddernes underside.

PLANLÆG LÆGNINGEN
Inden du begynder at lægge gulvet, bør du måle rummets 
bredde op (minus bevægelsesfugens totale bredde på ca. 
16-20 mm) og kontrollere, at det sidste bræt ikke bliver 
smallere end 5 cm. Hvis det er tilfældet, bør du save nogle 
centimeter af første bræt inden du lægger det, så sidste 
bræt bliver minimum 5 cm bredt.

OBS! Gulvet skal opbevares i uåbnede pakker mindst 48  
timer inden lægning i rummet, hvor gulvet skal lægges.

Hvis det er muligt bør brædderne, under hensyntagen til 
rummets udseende, lægges parallelt med lysindfaldet.

1.  Tjek brædderne for eventuelle skader eller fejl. Brædder 
med fejl på skal ikke anvendes. Vær sikker på at undergulvet 
er rent, tørt og plant. Rethedskravet til undergulvet er +/- 
2,0 mm på en 2 meter retskinne. Ujævnheder på mere end  
2 mm slibes eller spartles væk inden lægningen.

2.  Begynd med lægningen af første række i rummets ven-
stre hjørne. Læg første bræt med fer-siden mod væggen.  
Feren er den del, der skydes ind i noten. Noten er fræ-
set ind i brættet (se billede 2). Udregn hvor mange 
brædder, der går til modsatte væg (inkl. 8-10 mm be-
vægelsesfuger). Hvis den sidste række bliver smallere 
end 5 cm, skal brædderne på første række reduceres.  
 
Indsæt kiler mod væggen (billede 3). Brædderne i første 
række samles ved at sætte kortenden i næste bræt på skrå 
i noten til første bræt, som vist på billede 4. Så presses 
brættet ned til det ligger fladt på undergulvet (billede 5).

3.  Tilpas sidste bræt i første række til den rigtige længde, 
(læg sidste bræts fer mod fer op mod næstsidste bræt og 
mærk af). Husk 8-10 mm bevægelsesfuge. Begynd an-
den række med resten af det tilpassede bræt, som skal 
være mindst 200 mm langt. Begynd altid en ny række 
med resten af det tilpassede bræt fra forrige række.  
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Bemærk at tværsamlinger skal være forskudt med mi-
nimum 300 mm. i spredt forbandt. Ved lægning af faset 
plankemønster eller andre specielle mønstre (f.eks. flet-
mønster) må man yderligere tage hensyn til mønsterbil-
ledet. 

4.  Begynd anden række med det tilpassede bræt fra før-
ste række, på minimum 200 mm i længden, eventuelt 
med et bræt, der er tilpasset et ønsket mønster. Husk 
bevægelsesfuge. Langsiden forbindes på samme måde 
som forklaret for kortsiderne under pkt. 1 (billede 6).  
 
Nu sættes alle brædderne sammen, først på kortsiden og 
derefter på langsiden. Når not og fer i kortsiderne sættes 
sammen, sørg for at langsiden er så tæt som muligt på for-
rige række. Dette letter samlingen af langsiderne. Løft højre 
hjørne på det sidst lagte bræt (billede 7). Placer nu lang- 
sidens fer ind i det foregående bræts not.

5.  Tryk brættet ned med et let tryk i venstre og højre side til 
brædderne ligger plant og låser i foregående rækkes bræt. 
 
OBS! Løft altid begge brædder ved sammensætning af lang- 
siden, da brædderne allerede er sammensat ved kortenden.  
 
Løft aldrig brædderne for højt ved sammensætningen. 
 
På denne måde fortsættes lægningen af alle brædder og 
rækker. 

6.  Sidste række: Når du kommer til sidste række er det ikke 
sikkert at brædderne passer i bredden. Læg da brættet, 

der skal lægges ret op på næstsidste bræt med parallelle 
fer. Med en kort rest (i fuld bredde) måles afstanden til 
væggen, idet resten føres langs væggen, mens du marke-
rer med blyant på brættet, som skal lægges. Sav af langs 
denne linje. Sådan vil brættet passe perfekt mellem næst-
sidste bræt og væggen.

7.  Afslutning: Fjern forsigtigt kilerne og monter lister, sokler 
etc. 

8.  Tilpasning ved rør
  Mål rørdiameteren og marker rørets placering og diameter 

på brættet. Bor hul (rørets diameter plus 16 mm) og sav i 
45o vinkel tværs gennem hullerne i brættet. Læg delene 
på plads og juster indtil pasningen omkring røret er rig-
tig. Lim den løse del fast. 

9.  Efter lægningen
  Brug af filtdupper anbefales under stoleben og andre  

møbler.

Løft tunge møbler i stedet for at trække dem over gulvet.

Hjul på stole og møbler bør være af typen W (blød, i lyst ma-
teriale). Er hjulene sorte, kan der ske afsmitning på gulvet.

Brug tørre rengøringsmetoder. Ingen skure- eller slibemidler.

Easiumgulv kan ikke slibes eller vokses.

Se ”Vedligeholdelsesvejledning” for yderligere information.


