Mer inspiration på
www.barlinek.com

Mer än bara golv

... vågrätt

... lodrätt

... snett

... på hela väggen
... hur än du vill

... delvis

... nu lägger du
Barlinek parkett
även på väggen!

Utmärkt effekt –
som följer nyaste
trender inom
världsdesign

Tyst, mysigt och varmt rum,
inredning och smart exponering
av träets naturliga skönhet. Olika
träsorter och behandlingsmetoder
samt stort urval av brädor i flera
olika storlekar.

1W1000519 – EK GENTLE

Fritt arrangemang –
på hela väggen eller
bara som en detalj

Naturmaterial, först och främst trä,
är fortfarande i mode enligt arkitekturtrender. Å en sidan letar vi efter nya
sätt att utnyttja trä - och å andra sidan
går vi tillbaka till de mer traditionella
lösningar som används i olika världsdelar.

1W1000515 – EK JOY

De 14 mm tjocka brädorna monteras
snabbt och enkelt:
• med en speciellt designad
monteringsklämma
• med allmänt tillgängliga
byggbeslag, t.ex.: platt- och
vinkeljärn av aluminium
i ut- och ingående hörn

1W1000516 – Ek EXCITE

Njut av träets
naturliga skönhet
var än du vill

1W1000457 – EK AFFOGATO GRANDE

01

Kontrollera att väggen är jämn med ett vattenpass.
Avvikelse får inte överstiga 2 mm per varje 2 meter.

03

Avstånd mellan nästa läkt får inte överstiga 50 cm.

02

Märka platser där du ska montera konstruktionsläkter av
trä med minimal snittstorlek på 18 mm x 50 mm. Den första
läkten monteras minst 10 cm från ut- eller ingående hörn.

04

Montera läkt med expansionsskruvar och observera att skruvhuvuden inte sticker ut.

07

08

Innan du börjar montera parkettgolvet låt det stå i fabriksförpackning i rummet i ca. 48 timmar. Barlinek parkett tillverkas
av naturträ och präglas av unikt trämönster. Därför rekommenderar vi att du ställer ihop brädorna med tanke
på deras färgnyans innan du påbörjar montering.

10

09

Placera en monteringsklämma i den
föregående brädans not och skruva
fast på varje bjälke med träskruv.
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05

Läkter ska skapa en jämn yta. Kontrollera det med vattenpass på minst 3 läkter. Jämna ut konstruktionen med t.ex.
plywood om det behövs.

06

Kontrollera att väggen med läkterna jämn med ett vattenpass. Avvikelse får inte överstiga 2 mm per varje 2 meter.

Applicera trä- eller monteringslim på läktkonstruktionen
(till nivå lika med en brädas höjd). Ställ den första
brädan (med avklippt fjäder) på golvet, tryck lite tills
den limmas och montera klämmor ovanifrån.

11

Vid utgående hörn klipp av brädorna kanter med 45 grader.
Applicera monteringslim där kanterna står i kontakt.

Nästkommande brädor sammanfogar vi med
varandra med hjälp av clicksystemet på långsidan.
Varje bräda fäster man mot läktkonstruktionen
med klämmorna (se bild 09).

12

Applicera monteringslim på sådant avklippt hörn
på brädornas kanter.

13

14

Limma in där sedan t.ex. ett plattjärn av aluminium som blir
en dekorativ detalj men samtidigt säkrar avklippta brädans
skarpa kanter. Som alternativ använd även vinkeljärn av
aluminium eller trä.

Slutresultat. Här finns det många olika möjligheter att spela
med inredningsdetaljer t.ex. hyllor eller hängare.

Övrig information
• För att montera Barlinek parkett av trä
rekommenderas brädor med 5Gs-clicksystem
på kortsidan. Noten behöver ingen tappning
på den korta kanten vilket underlättar hela
monteringen.

• Monterar du en teve eller ett skåp på
väggbeklädnad montera förankringsskruvar
i muren. Lättare föremål kan monteras
direkt på träbeklädnaden - med lämpliga
förankringar.

• Sammanfogning i det ingående hörnet kan
avslutas med akrylfyllning i samma färg som
brädan.

• Bruksförhållanden är precis samma som
för parkett, dvs. relativ luftfuktighet mellan
45% och 60%, temperatur mellan +18 °C och
+24°C.

• Fogen mellan golvet och väggen eller
väggbeklädnad och taket kan gömmas
med en golvlist.

• För underhåll och skötsel av brädorna
på väggen använd medel från Barlinek
avsedda för specifika ytbehandlingar.

• Genom att klippa bort sockelns övre del
på 14 mm kan vi göra en kvartstav list
som täcker fogen.

Alla tips och råd avseende montering eller
ytbehandling av brädorna ska betraktas
endast som information och inspiration.
Monteringsarbeten kan utföras individuellt
med allmänt tillgängliga material”.

Glöm inte
klämman!
KLI002002

1W1000088 – EK PANNA COTTA GRANDE

Barlinek parkett
på väggen hemma
hos arkitekten
Joanna Scott
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