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Montering af stavparket – Lægningsvejledning 
 

Generel information 
 

Sildebens mønstret er et af de mest klassiske og elegante gulvmønstre – denne vejledning er en generel 

lægningsvejledning for Sildeben mønstret og der kan derfor forekomme variation indenfor de enkelte 

producenter – tal med en af vores konsulenter for evt. afvigelser monteringen af dit købte sildebensgulv.  

Stavparketgulvet leveres i pakker enten med en højre stav eller en venstre stav eller så er pakken opdelt i 

halv af hver – dette er producent afhængigt.  

Men det er vigtig at der købes både venstre og højre stave, ellers er et sildebensmønstre ikke muligt.  

Se illustration nedenfor: 

 

Stavene leveres som udgangspunkt som en ubehandlet, dermed skal gulvet afslibes og overfladebehandles   

 

Før installation 

Modtagelse 
Før modtagelse af pakkerne med stavparket er det vigtigt at rummet gulvet skal installeres i har en relativ 

luftfugtighedsinterval, som rummet har når rummet er færdig – det vil sige 35-65 %, samt en temperatur på 

20 grader. Ved modtagelse af gulvet skal det akklimatisere som minimum 1-2 dage i pakkerne.  

Før lægning 
Rummet der skal installeres i skal være tørt og lukket. Varmeanlæg (gælder også gulvvarme) skal være 

installeret og testet. Hvis gulvet skal installeres i en kold periode så skal der være konstant varme på. 

Samtidig er det også vigtig at betonstøbning, afretningslag og andet arbejde der kan give fugt i rummet skal 

være afsluttet inden montering.  

Specielt for gulvvarme er, at inden arbejde skal gulvvarmen slukkes 2 dage før montering begyndes, og 

hæves langsomt med 5 grader hver anden dag efter monteringen er færdig.   

Installation  
Gulvlageret.dk anbefaler altid at lime stavparket til underlaget enten på gulvkrydsfiner/spånplade, 

betongulv eller anden plan og jævn overflade som ikke ”arbejder”.  Alle underlag skal være plane (hvilket vil 

sige max/min. +/- 2 mm. over 2 meter), samt skal underlaget være renset for fedt og snavs. Fugtindholdet i 

træbaseret underlag må max være 12% og beton underlag må max være 85 % RF. 

Krav til underlaget: 
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• Eksisterende trægulv: Monteres i modsat længde af eksisterende gulv, og gulvet skal være plant. 

Kan evt. rettes ved slibning/høvl eller spartling.  

• Pladegulv – krydsfiner: 19 mm. og strøer max. 520 mm. centerafstand. 

• Pladegulv – spånplade: Strø afstand med max 600 mm. og skal være godkendte gulvspånplader. 

• Beton: Restsporefugt i underlaget på max 95% RF, og ved gulvvarme max. 85% (Husk gulvvarme 

skal være slukket imens der monteres.) 

Vigtigt! Planheden for alle underlag er vigtigt, og at de holder gældende, at underlaget ikke afviger mere 

end 2 mm. på et 2 meter retholt pind. 

Afstand til væggen 
Gulve skal have plads til at arbejde, derfor er det vigtigt at der holdes afstand til væggene. Her gælder det, 

at 12 mm. for rum til 12 meter i længde eller bredde, og herefter 0,5 mm. pr. m. 

 

Illustration – trin-for-trin montering.  
 

1) 

Linjerne A og C markeres med enten en snor eller 
et stykke kridt, vinkelret på hinanden.  
 
Linje B tegnes/markeres efterfølgende ved at 1/3 
stavbredde til venstre for midterlinjen.  

 
2) 

Toppen/Spidsen skal flugte med linjen i mellem A 
og B.  
Venstrestave monteres til højre, og højrestave 
modsat.  
Linje C kan være en styrelinje  for hjørnerne når du 
starter – se tegning! 
 
Limen smøres ud, og overholder tørre 
vejledningerne i forhold  
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3) 

Stavene skal altid lægges, så de er i 90 grader 
vinkel. De to første rækker er det i sær vigtigt, for 
at få et ordentligt slutresultat. 

 
 

4) 

Når udgangsrækken er lagt, bør du lade limen tørre 
natten over inden gulvlægningen forsættes. Al 
overskudslim skal fjernes.  
 
Der skal vægt på gulvet undervejs i lægning, så 
limen sidder helt fast i limen.  

 
 

5) 

Når udgangsrækkerne er tørre kan gulvlægningen 
forsættes. 
 
Ikke påfør mere lim end du kan nå at lægge 
indenfor 20 min.  

 
 

6) 
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Ved afslutning mod væg eller dør – skæres stavene 
til og limes i fer og not.  

 
 

Efter lægning 
 

Efterfølgende skal gulvet behandles – først ved afslibning og derefter lakeres, olieres eller noget tredje.  

Gulvet skal slibes først, for at opnå en glat og jævn overflade. Den sidste slibning skal forgå med korn 120-

150. Til sidst støvsuges der overalt for ikke at opleve urenheder ved den efterfølgende 

overfladebehandling.  

Efter slibning og rengøring skal overfladebelægning påføres – her gælder det at det pågældende produkts 

vejledning overholdes for at opnå det bedste og flotteste resultat. 

 


