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Opus parkett er et naturpodukt. Parketten består av tre lag som ligger på tvers av hverandre 
for å minimere bevegelsene i gulvet. Limfritt 5G Clic lås sikrer rask og sikker legging. Opus 
produktene er 3-stavs eller 1-stavs parkett, med en slitesjikt av hardved på ca. 2,5 mm og 
egner seg for alle rom i huset, unntatt våtrom. 

Overflatebehandling 
Overflate er ferdig overflatebehandlet med 7 strøk AS (anti-scratch) lakk, herdet 
ved UV-stråling. Dette garanterer en slitesterk overflate, enten med silkematt glans,  
matt eller hvit matt. Noen produkter har børstet overflate og fas som fremhever trefølelsen 
ytterligere.  

Slitesjikt av hardtre: Eik/Ask med  
forskjellige typer overflatebehandling. 
 
Mellomsjikt: Lages av nåletre (gran) 
Sjiktet er lagt på tvers for å redusere 
krymping og svelling under skiftende 
klimaforhold.  

Undersjikt: Laget av granfinér. 

Bruksområde
Opus parkett kan legges i de fleste rom, unntatt våtrom.

Legging
Rommet skal være oppvarmet til minst 15 °C, og den relative fuktigheten (RF)  
mellom 30 - 60 %. Sørg for å holde rommet temperert også etter legging.  
Parketten skal lagres tørt og pakkene skal ikke åpnes før parketten skal legges. 

Opus parkett legges uten bruk av lim eller andre festeteknikker. Dersom det skulle 
være tvil på sortering eller evt. synlige feil, skal reklamasjon fremmes før parketten  
er lagt. Husk at den som legger gulvet er ansvarlig for det ferdige resultatet. Tre er  
et naturprodukt, med naturlige variasjoner i farge og struktur. 

Parketten kan også enkelt demonteres/tas opp igjen. Klaringen mot veggen eller faste 
installasjoner skal være min. 8 - 10 mm (1,5 mm pr. breddemeter). For å hindre knirk 
mellom undergulv og parkett legges egnet parkettunderlag. Fotlister skal festes i veggen. 

Informasjon om legging finnes i leggeanvisninger vedlagt pakkene.  
Gulvet er klart til bruk rett etter legging.

Krav til undergulv
Undergulvet skal være tørt, plant og bærende. Toleransegrensen er +/- 3 mm per  
2 meters rettholt. Større ujevnheter skal utjevnes før legging. 

Godkjente undergulv er 22 mm spon, 19 mm kryssfiner eller 21 mm gulvbord.  
Fuktighetsinnholdet i undergulvet må ikke overstige 12 %. For å hindre knirk mellom under- 
gulv og parkett legges et lag egnet parkettunderlag. På betong legges alltid 0,20 mm plast-
folie som diffusjonssperre i tillegg til egnet parkettunderlag. Målt 
etter CM-metoden skal betongfuktigheten maks. være 2 %.  

Gulvvarme
Parkett er velegnet til å legges over gulvvarme. Effekten for gulvvarmeanlegg må ikke  
overstige 60 W/m², og overflatetemperatur på undergulvet må ikke overstige 27 °C.  
Anlegget må være termostatstyrt og montert slik at det gir en jevn og lik belastning  
over hele gulvflaten. Ved vannbåren varme anbefales det at vannrørene legges på tvers  
av parkettens leggeretning.

Opus Eik 3-stav hvit matt lakk

Opus Eik 3-stav matt lakk

Opus Ask 3-stav hvit matt lakk

Opus Eik 1-stav plank med fas, matt lakk

Opus Eik 1-stav plank med fas, hvit matt lakk

Parkett

Opus Eik 3-stav lakk



PRODUKTSPESIFIKASJON

Opus Eik 3-stav 
silkematt lakk 

Opus Eik 3-stav 
matt lakk og 
Opus Eik 3-stav 
hvit matt lakk

Opus Ask 3-stav 
hvit matt lakk

Opus Eik 1-stav 
med fas, matt lakk

Opus Eik 1-stav  
med fas, 
hvit matt lakk

Tykkelse: 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Bredde: 215 mm 215 mm 215 mm 181 mm 
138 mm (børstet)

181 mm
138 mm

Lengde: 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm

Slitesjikt: ca. 2,5 mm ca. 2,5 mm ca. 2,5 mm ca. 2,5 mm ca. 2,5 mm

Overflate: Silkematt lakk Matt lakk Hvit matt lakk Matt lakk Hvit matt lakk

Pakkeinnhold: 6 bord = 2,84 m2 6 bord = 2,84 m2 6 bord = 2,84 m2 8 bord = 3,19 m2   1) 
10 bord = 3,04 m2   2)

8 bord = 3,19 m2    1)

10 bord = 3,04 m2   2)

Palleinnhold: 50 pk = 142 m2 50 pk = 142 m2 50 pk = 142 m2 40 pk = 127,6 m2 

42 pk = 127,68 m2

40 pk = 127,6 m2

42 pk = 127,68 m2

Vekt pr. pakke: 23,5 kg 23,5 kg 23,5 kg 25 kg
23 kg

25 kg
23 kg

Leggemetode: Flytende, kan også 
limes eller spikres. 

Flytende, kan også 
limes eller spikres.

Flytende, kan også 
limes eller spikres.

Flytende, kan også 
limes eller spikres.

Flytende, kan også 
limes eller spikres.

Sortering: Livlig, med mye farge-
spill. Kvist og yteved 
forekommer. 

Fargespill og yteved, 
kvist forekommer. 

Fargespill, kvist 
forekommer. 

Fargespill, kvist og 
yteved forekommer. 

Fargespill, kvist og 
yteved forekommer.

Nobbnr: 51002064 50727392 
50731660 (hvit)

50727403 53568858 (181 mm)
51796973 (138 mm)

53568881 (181 mm)
51796984 (138 mm)

Parkett
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1) 1-stav 181 mm: 1 bord med delt toppsjikt forekommer pr. pakke. Korteste toppsjikt er minimum 600 mm langt.  
2) 1-stav 138 mm: 2 bord med delt toppsjikt forekommer pr. pakke. Korteste toppsjikt er minimum 600 mm langt. 

Generelle råd Anvend gode matter utenfor og innenfor entreen som kan ta opp sand og støv, samt fukt. Bruk filtknotter på stolbein og gummihjul 
på kontorstoler for å hindre skader i parketten. 

Rengjøring og vedlikehold Daglig rengjøring av parkett skal utføres med tørre rengjøringsmetoder. Lakkerte gulv skal vaskes med syntetiske 
vaskemidler uten fett. Bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de vanligste 
husholdningskjemikalier. 
Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/vaskemiddel. 
Lakkerte gulv vedlikeholdes med en lakk refresher som frisker opp matte lakkflater. 
 
Klimatiske forhold Treverk er et levende materiale som trekker til seg og avgir fuktighet i takt med klimaet det ligger i. Spesielt i fyringssesongen 
kan det bli så tørt som 10 - 15 % RF. Opus parkett tåler en RF fra 20 - 60 % ved en temperatur på 18 °C. Alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt 
med luftens RF, krymping og sprekkdannelser kan være resultat. Ideell luftfuktighet for både mennesker og parkett er 30 - 60 %. 

Antatt levetid/brukstid  
Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Anvisning for behandling av avfall Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Deponering
Kode for av avfallsbehandling: 1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet)

Miljøpåvirkning 
Miljømerking: Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.
Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning: Produktet er limt sammen med urea-karbamidlim, og formaldehydavgassingen 
er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

Referanser HMS Se HMS fakta angående henvisninger til arbeidstilsynets publikasjoner.


