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HEDEX TRÆGULVE 14MM 

 

MONTERINGSVEJLEDNING 

(5G KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) 

FØR MONTERING 
 
1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og 

varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og 
maks. 25 gr. C., og rummets relative luftfugtighed (RF) skal være min. 40% og 
maks. 60%. 

 Alt arbejde, som medfører opfugtning af lokalerne, skal være afsluttet, inden 
monteringen starter, herunder også malerarbejde, montering af fliser m.m.. 

2. Hedex Trægulve skal opbevares tørt og plant i mindst 2 døgn i det rum, hvor gulvet 
skal monteres. 

 Pakkerne må først åbnes, efterhånden som gulvet monteres. 
3. Hedex Trægulve kan monteres på næsten alle typer for undergulve, blot skal dette 

være plant, tørt og fast.   
 Fordybninger/forhøjninger på mere end 2mm pr. 2 mtr. skal udspartles (brug en 

retholt eller et langt lige bræt til kontrol over hele gulvfladen).  
 Såfremt disse tolerancer ikke overholdes, skal der udlægges en spartelmasse for 

udligning af ujævnhederne. Kontrollér igen efter spartlingen. 
 Såfremt Hedex Trægulve skal monteres på et betongulv, skal betonen være 

afhærdet og tør (restporefugt må maks. være 65%). Der skal udlægges en godkendt 
fugtspærre på min. 0,20mm. Fugtspærren skal have et overlæg på min. 20cm og 
skal tapes i samlingerne, således at den er helt tæt. Fugtspærren skal føres 10 – 
15cm op ad væggen og skæres af, efter fodlisterne er monteret. Med henblik på at 
forhindre eventuel fugtoptrængning lægges der en fuge mellem fugtspærren og 
væggen. 

 Bemærk at der ved montering på betonunderlag med gulvvarme altid skal 
udlægges en dobbelt fugtspærre, som tapes i alle samlinger. 

 Såfremt Hedex Trægulve skal monteres på et træbaseret pladeprodukt, må der 
ikke udlægges fugtspærre mellem pladeproduktet og gulvet, da denne skal indgå i 
den eksisterende konstruktion. 

 Såfremt Hedex Trægulve skal monteres over opvarmet rum (1. sal), skal der ej 
heller udlægges fugtspærre, dog skal der altid udlægges fugtspærre ved etagedæk 
udført i beton. 

 For dæmpning af trinstøj og udjævning af eventuelle små ujævnheder anbefales 
det at lægge et gulvunderlag på maks. 4mm i tykkelsen. 

4. Der kan benyttes gulvvarme under Hedex Trægulve (rekvirér special-vejledning 
herom). 

 Gulvvarmeanlægget skal være et termostatreguleret varmesystem med rumfølere 
og evt. gulvfølere i alle rum, således at overfladetemperaturen på gulvet på intet 
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tidspunkt overstiger 26 gr. C., ej heller under tykke tæpper eller lignende, der kan 
ophobe varme på gulvet.  

 Fremløbstemperaturen må på intet tidspunkt overstige 36 gr. C., samtidig med at 
overfladetemperaturen på gulvet på intet tidspunkt må overstige 26 gr. C.. 

 Normalt vil en fremløbstemperatur på ca. 30 gr. C. være tilstrækkelig. 
 Gulvvarmeanlægget må ikke være udstyret med natsænkning. 
 Gulvvarmen skal være slukket under montering af gulvet, men den skal have 

været i drift i min. 14 dage forud for monteringen af gulvet for at sikre en korrekt 
tørring af konstruktionen. 

 Vær opmærksom på at der ved brug af gulvvarme er større risiko for fugedannelser 
og svindrevner end normalt, hvorfor der skal ske en langsom opvarmning, hver 
gang varmen har været afbrudt. 

 Anvendelse af tykke tæpper på gulve med gulvvarme kan forårsage skader på 
gulvet i form af utilsigtede revner/fuger samt hulning af de enkelte planker på 
grund af en meget høj temperatur under tæpperne, hvilket i givet fald ikke er 
reklamationsberettiget. 

5. I huse med genvex-anlæg skal disse være forsynet med en automatisk fugtstyring, 
således at kravene til den relative luftfugtighed jf. pkt. 1 ikke fraviges fremover. 

 Alternativt kan det være nødvendigt at opstille en fugtstyret opfugter i alle rum 
med trægulve. 

6. Det er montørens ansvar at sikre sig, at ovenstående krav er opfyldt, inden 
monteringen påbegyndes. 

 Desuden skal det til enhver tid gældende bygningsreglement som minimum 
overholdes, dog skal eventuelle skærpede krav, i denne vejledning altid overholdes, 
for at opretholde reklamationsretten. 

 Alle leverancer sker i øvrigt i henhold til AB 92. 
 
 

VÆRKTØJ 
 
1. Du skal bruge retholt, hammer, fintandet sav, tommestok, blyant, vinkel, 

afstandsklodser, snor, hulbor, koben/monteringsjern, PVAc-lim, samt et 
hygrometer til luftfugtmåling. 

 
 

HUSK 
 
1. Hedex Trægulve bør monteres i længderetningen af rummet. Såfremt rummet er 

kvadratisk, bør Hedex Trægulve monteres i den retning, hvor lyset kommer ind. 
2. Mål bredden af rummet og udregn bredden af den sidste række planker. Hvis den 

sidste række bliver mindre end 6-7cm, tilpasses (afsav i fersiden) den første række 
planker, således at startrække og slutrække bliver lige brede.  

 Såfremt der saves mere end 35mm af første eller sidste planke i bredden, kan 5G- 
fjederen ikke anvendes, og der limes i endestødet, og denne sættes under pres, til 
limen er hærdet. 

3. I store rum over 12 mtr. i bredden og/eller 20 mtr. i længden eller samlet over 
100m2 skal der udføres dilatationsfuger.  
Fugen udføres i hele gulvets bredde/længde. 

 Dilatationsfuger udføres ligeledes ved døråbninger, mellem rum, ved asymmetriske 
overgange i rummene samt ved eventuelle varmeplader under brændeovn. 
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 Såfremt der i ovennævnte tilfælde ikke udføres dilatationsfuger, kan der opstå 
uønskede revner og rejsninger i gulvet, hvilket i givet fald ikke er 
reklamationsberettiget.   

 Såfremt der er dilatationsfuger i undergulvet, skal der udføres samme fuger i 
gulvet - på samme steder som i undergulvet. 

4. Kontrollér om plankerne passer under døre og gerigter ved renoveringsopgaver.  
 Gerigterne skal måske afkortes.  
 Dette gøres ved at placere et stykke af det valgte gulv samt gulvunderlag på gulvet 

ved gerigten, hvorefter gerigten afkortes med en fintandet sav lige over 
gulvoverfladen. 

5. Huller til rørgennemføringer skal udføres med 30mm større diameter end røret. 
Skær en kile med skrå sider til hullet, der er boret; så kan klodsen lægges i igen 
bag røret, når planken er monteret. Husk at lime klodsen. 

6. For at undgå uønskede revnedannelser må der ikke placeres køkken, kogeø, 
garderobeskabe, brændeovn eller andre meget tunge genstande direkte på gulvet. 

7. Tag fra 4-5 pakker skiftevis under hele monteringen for at få et jævnt og flot ”spil” 
over hele gulvfladen.  

8. For at beskytte gulvet mod sollys og snavs inden ibrugtagningen, skal gulvet 
afdækkes med en kraftig gulvpap eller lignende, efterhånden som gulvet monteres. 

 Afdækningen skal være diffusionsåben og må ikke klæbes til det nye gulv. 
 Materialet skal desuden være af en type, som ikke misfarver det nye gulv. 
9. Husk at lægge en god måtte ved indgangspartier.  

Sand og sten virker som sandpapir på gulvet! 
 Forsyn alle stole og borde med filtpropper af en god kvalitet og udskift dem 

jævnligt, da de hurtigt bliver slidt og kan opsamle sand og småsten. 
 Såfremt gulvet monteres i rum, hvor der bruges kontorstole, skal gulvet beskyttes 

af en køreplade. 
 Andre områder med stort slid skal ligeledes beskyttes i nødvendigt omfang, så 

skader undgås. 
10. Rekvirér altid mere udførlig vedligeholdelsesvejledning hos leverandøren eller på 

www.in-wood.dk. 
 
 

MONTERING 
 
1. Hedex Trægulve skal altid monteres svømmende. Det vil sige, at plankerne ikke på 

noget sted må fastgøres til underlaget, men skal klikkes sammen i fer og not på 
alle 4 sider. 

 Kontrollér plankerne i dagslys inden montering.  
 Planker med kosmetiske fejl monteres på mindre synlige steder.  
 Planker med øvrige synlige fejl, herunder dimensions-/højdeforskel og glans-

/farveforskel, skal frasorteres inden montering, og der skal straks reklameres til 
forhandleren. 

 Dimensions-/højdeforskel  -  se tolerancer sidst i denne vejledning. 
 Farveforskelle kan ikke defineres, idet træ er et naturprodukt, hvor farveforskelle 

altid vil forekomme. 
 Glansforskelle, der kun er synlige i modlys, er ikke reklamationsberettiget. 
 Der kan forekomme mindre svindrevner, vindridser samt andre små revner i 

plankerne, hvilket må accepteres. 
 Eventuelle reklamationer skal ske før montering, ellers bortfalder 

reklamationsretten. 
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 Der skal altid være min. 1,5mm luft pr. løbende meter gulv til alle faste genstande, 
herunder også rørgennemføringer og lignende – dog minimum 10mm. 

 Benyt afstandsklodser pr. 40cm hele vejen rundt i rummet. 
2. Start monteringen ved den længste væg. Monteringen startes i venstre hjørne af 

rummet med fersiden mod væggen (husk afstandsklodser). Læg planke nr. 2 i 
forlængelse af den første, helt op mod dennes endestød og pres lige ned, hvorved 
5G fjederen klikkes i første planke. Samlingen skal være helt tæt. Fortsæt 
montering af resten af rækken efter samme princip. 
Kontrollér med en snor, at 1. række ligger helt lige (justér med afstandsklodserne 
mod væggen).  
Kontrol med snor foretages for hver 5. række og justering af afstandsklodserne 
udføres, således at rækkerne hele tiden ligger helt lige. 

3. Den afsavede planke fra foregående række bruges som startplanke i næste række. 
Startplanken skal være min. 50cm lang.  

 Af hensyn til gulvets stabilitet skal der være min. 50cm forskydning i alle 
endesamlingerne fra række til række i hele gulvfladen. 

4. Klik næste planke (eller det afsavede stykke fra 1. række) i den allerede monterede 
række. Pres feren ned mod notgangen i en vinkel på 20-30 grader (ikke mere!). 
Tryk derefter ned og ind mod forrige række i samme bevægelse, indtil plankerne er 
klikket helt sammen. Planken skal ligge helt plant med underlaget. 

5. Næste planke i rækken klikkes efterfølgende i på samme måde. Læg den helt op 
mod forrige plankes endestød og pres lige ned, hvorved 5G fjederen klikkes i første 
planke. Samlingen skal være helt tæt. 

6. Fortsæt montering af de resterende rækker efter samme princip. 
 Husk hele tiden at holde en afstand til vægge m.m. samt kontrollere, at rækkerne 

ligger helt lige (brug en snor). 
7. Sidste planke i gulvet tilpasses på langs. Læg sidste planke på næstsidste planke 

med yderste kant af notgangen lig med næstsidste plankes finérkant, læg derefter 
en planke helt mod væggen og afmærk, hvor den underliggende planke skal saves 
igennem (husk luft mod væggen). Hvis der saves mere end 35mm af planken på 
langs, kan 5G fjederen ikke anvendes, og planken må limes ned i notgangen. 

8. Hvis sidste planke skal ind under en radiator, dørgerigt eller lignende, kan man 
fjerne ”læben” på sidste planke og lime i notgangen på næstsidste planke, således 
planken kan vippes modsat ned i notgangen. 

9. Når hele gulvet er monteret, kan afstandsklodserne fjernes. 
10. Fodlister monteres i væggen, således at gulvet kan arbejde frit under disse. 
 Sandlister monteres i fodlisten og/eller fodspark, aldrig i gulvet. 
11. Eventuelle løse tæpper og/eller lignende må ikke lægges ud på gulvet førend 

minimum 2 uger efter, at gulvet er monteret/taget i brug. 
 
 

EFTERBEHANDLING & VEDLIGEHOLDELSE 
 
Hedex Trægulve er overfladebehandlet fra fabrik med en hårdvoksolie og kræver ikke 
yderligere behandling inden ibrugtagning. 
Gulvet støvsuges/fejes efter monteringen og kan derefter vaskes i lunkent vand uden 
vaskemiddel med en hårdt opvredet klud eller moppe.  
HUSK trægulve tåler ikke meget vand. 
Indhent altid mere udførlig vedligeholdelsesvejledning hos leverandøren eller på 
www.in-wood.dk. 
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Når Hedex Trægulve med tiden trænger til en ”opfriskning”, kan der med fordel 
benyttes en hårdvoks-vedligeholdelsesvoks – indhent yderligere information herom. 
 
 

KLIMAPÅVIRKNINGER 
 
Træ vil altid ”arbejde” under varierende fugt og temperaturforhold. Det ideelle 
indeklima er 20 gr. C og 40-60% relativ luftfugtighed. En for lav eller svingende 
luftfugtighed er ikke godt for trægulve, hvilket der især skal tages højde for i 
fyringssæsonen. Hvis luftfugtigheden afviger stærkt fra det anbefalede eller varierer 
meget, kan der opstå udvidelser, sammentrækninger, revner i eller imellem brædderne 
eller hulning af brædderne enkeltvis samtidig med, at der kan forekomme knirkelyde, 
når gulvet belastes. 
Genvex-anlæg kan i nogle tilfælde ”accelerere” dette, da brug af et sådant anlæg kan 
nedsætte den relative luftfugtighed betragteligt i boligen. 
Reklamationer, som kan henvises til ovenstående, vil ikke blive betragtet som 
berettigede. 
 
 

TOLERANCER VED LEVERING 
 
Tykkelse slidlag : 4 +/-0,2mm 
Niveauforskelle : +/-0,3mm 
Breddeforskelle : +/-0,3mm 
Vinkel over ender : +/-0,3mm 
Kantkrumning : Maks. 0,8mm 
Pilhøjde  : Maks. 25mm 
Tværkrumning : Maks. 1mm 
Træfugt :  7% +/- 2 
Fuger mellem planker : +/-0,3mm (*0,5mm) 
  (* accepteres i begrænset omfang) 
 
 

HEDEX TRÆGULVE ER ET NATURPRODUKT 
 
Et naturprodukt er kendetegnet ved variationer i åreforløb, antal og størrelser på 
knaster, farvespil med mere, og gulvet kan i nogle tilfælde fremstå med varierende 
glans-/farveforskelle. 
Det er det, som er charmen ved et rigtigt naturprodukt, hvorfor dette naturligvis ikke 
kan give anledning til reklamation. 
Husk at Hedex Trægulve altid skal betragtes i stående højde (min. 160cm fra 
overfladen) og i almindeligt dagslys uden lysindfald mod synsretningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


