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Stryk rikligt med lim på baksidan av brädan (ej kortsidorna). Om underlaget är spånskiva bör
även det strykas med lim (endast när spånskivan inte har förlimmats).
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Lägg brädan på plats och skruva genom klossen och brädan ner i underlaget så att det blir
ordentlig press. OBS! Brädan skall ligga plant mot underlaget innan den skruvas, skruven skall
inte trycka brädan på plats, utan endast bibehålla det tryck du åstadkommit innan. Tryck
åstadkommer du enklast med hjälp av din egen tyngd.

Lägganvisning Gotlandsgolvet
Förberedelser
Ta in golvpaketet och låt det bli rumstempererat. Golvet och rummet bör vara ca 18 grader.
Öppna inte paketet förrän du skall börja lägga golvet.
Se till att limmet håller rumstemperatur för bästa vidhäftning.
Underlaget skall vara plant och rent från gammal ytbehandling. Spånskiva är idealiskt som
underlag. Förlimma spånskivegolvet med en blandning av hälften lim och hälften vatten som
rollas på hela golvytan. Låt torka över en natt.
Om du har ett befintligt trägolv skall det slipas trärent. Kom ihåg att lägga Gotlandsgolvet
vinkelrätt mot de gamla bräderna.

Golvbräderna kan läggas kant mot kant eller med ca 0,5-1,5 mm mellanrum om du önskar en
markering mellan golvtiljorna, speciellt för den kiliga modellen.
Efterarbete
När limmet har torkat ordentligt skruvas skruvarna ur och klossarna plockas bort. För att
skruvhålen skall gå igen: doppa en trasa i ljummet vatten och skura av golvet med ganska rikligt
med vatten. Låt det torka ordentligt.
Smärre kvistar, sprickor och dylikt kan lagas med plastiskt trä eller genom att blanda slipdamm
och lim. Tänk på att golvet mörknar med tiden: lagningsmassans färg bör vara mörkare än virket.

Tillbehör
•
•
•
•
•
•
•
•

Klossarna läggs en styck i varje kant av golvtiljan och skruvas genom kloss och golv ned i
spånskivan (eller bef undergolv) med max 300 mm avstånd. Om golvtiljan buktar upp mellan
två skruvar så sätts en extra skruv där det buktar upp. Klossarna skall sitta kvar tills limmet
torkat, gärna över natten men minst fyra timmar, beroende på temperatur.

Klossar 12 mm plywood, uthyres på Österby Brädgård AB
Gipsskruv ca 30 mm långa
Trälim, fuktbeständigt, t ex Tremco utelim
Roller att fördela lim med
Skruvdragare
Bits
Vinkelhake
Fintandad såg, t ex fogsvans

Ytbehandling
Golvet bör slipas med golvslipmaskin och kantslip. Grovlek på slipbanden anpassas till den
ytbehandling man skall göra. Sista slipningen görs lämpligen med kornstorlek 80-100 vid oljeeller såpbehandling och vid lackning eller hårdvaxoljning med kornstorlek 120-150. (Golvslip
finns att hyra vid Österby Brädgård AB)
Sedan är det dags för ytbehandlingen. Här får tycke och smak råda vad som skall användas.
Några exempel på ytbehandlingar är:

Lägganvisningar
Börja med att rita ut var ev sarg, delningar eller mönster skall vara.
Dessa är lättast att lägga sist om man har tillgång till en cirkelsåg med linjal.
Annars kan man börja med att lägga sarg mm.
Grovsortera bräderna efter utseende. Lägg de finaste i blickfånget, t ex innanför dörren. Bräder
med mycket kvist kan man t ex lägga längst in mot väggen eller där man placerar möblerna.
Planera även för skarvar efter samma kriterier. Kiliga bräder lägges ut på golvet och passas.

-

Lut (endast grundbehandling): används för att bevara träets ljushet. Ger en viss
patina. Finns i flera olika färgpigmenteringar.

-

Såpa: ytbehandling och underhåll av golv enligt gamla principer.

-

Olja/Hårdvaxolja: Ger en sidenmatt, torr och len yta med en djup ton av träets egna
färger. Finns i flera olika färgpigmenteringar.
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