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SKOVIN MONTERINGSVILKÅR 

 
VIKTIGE PUNKTER - OPPSUMMERING 

• Romtemperaturen burde være normal innendørs romtemperatur og alle vinduer bør være 
lukket 

• Sørg for at alle møbler er flyttet før vi kommer 
• Det kan ikke være installering av andre i de områdene vi holder på. Dette fordi vi erfarer at 

det da lett kan bli skader på ditt nye gulv 
• Som hovedregel så dekker vi ikke til gulvet etter installering 
• Vennligst les gjennom resten av dette dokumentet 

 
HVA ER PRISET 
Dersom ikke annet er avtalt, er våre monteringspriser oppgitt i kostnad pr ferdig lagt m2 med gulv. 
Følgende elementer er ikke med, om ikke det er skrevet inn eksplisitt i ordren/tilbudet: 

• Påføring av hardvoksolje og/eller dekkepapp 
• Innbæring og avfallshåndtering  

• Listing og fjerning av eventuelle eksisterende lister 
• Flytting av møbler eller andre gjenstander som står i veien for monteringen 
• Splitting av leveranse/montering  

• Alt annet tilleggsarbeid 
 

UNDERGULV 
• Skovin gulv kan monteres på nesten alle underlag, men helst på plate eller betong. 

• Kryssfiner og OSB er eksempler på gode plater, mens gips er i utgangspunktet uegnet som 
underlag. Generelt må underlaget klare å holde på enten skruer eller lim. 

• Underlaget må kunne forbli tørt, hardt og plant på permanent basis, og det må ha 
tilfredsstillende lastekapasitet. Gulvet regnes som plant med høydeforskjeller mindre enn +-
1 millimeter pr. løpemeter. Verdier utover dette må korrigeres før Skovin skal montere. 

• Dersom gulvet legges på betong må relativ luftfuktighet i betongen ikke overstige 65 %. 
Dette må kunne dokumenteres. Dersom det skal limes, se også etter at krav fra 
limprodusenten er fulgt. 

 



 
FØR OG UNDER LEGGING 

• Området Skovin skal legge på må være rent og ryddig før Skovin starter arbeidet. F.eks. kan 
det ikke stå andre elementer som møbler, byggestativer eller lignende der hvor det skal 
legges gulv.  

• Det skal heller ikke foregå andre større arbeider i leggeområdet, og Skovin skal ha anledning 
til å sperre av et arbeidsområde dersom det er håndverkere eller andre som hindrer vårt 
arbeid på en effektiv måte. 

• Gulvet skal kunne lagres inne i bygget i romtemperatur i minimum 4 dager før legging. 
Gulvet skal kunne ligge horisontalt, minimum 50 cm fra vegg. 

• Bygningen skal være tørr og fri for byggfukt. Malerarbeid og murerarbeid må være avsluttet 
før gulvet lagres og akklimatiseres i bygget. 

• Temperaturen skal ligge mellom 18-22 grader under legging. 

• Relativ luftfuktighet må ligge mellom 40-60% Dette kan måles med hygrometer. Ellers kan 
materialene sprekke og kuve seg, og i verste fall delaminere. 

• For å tillate naturlige bevegelser i treverket i forhold til sesongmessige variasjoner i 
innemiljø er det viktig å sørge for mulighet til 10 millimeter til vegg og andre faste 
installasjoner. 

 
ETTER MONTERING 

• Gulvet bør ikke brukes direkte 2-3 ukene etter installasjon. Dette er for at olje, og eventuelt 
hardvoksolje får lov til å gjennomherde skikkelig. 

• Sørg uansett for at eventuelle vanndråper og annet søl tørkes opp umiddelbart, og spesielt i 
denne perioden. 

 
GULVVARME 

• Lamell -og klikkparkett kan monteres på gulvvarme. Heltre kan som hovedregel ikke 
monteres på gulvvarme. 

• Temperaturen i undergulvet må ikke overstige 26 grader C, eller kunne yte mer enn 
60W/m2. 

• Sørg for at gulvet ikke belastes med mer enn 20 kg/m2 de første 24 timene etter montering. 
 

Disse forutsetningene gjelder dersom ikke annet er avtalt. Vi vet at det under en byggeprosess kan 
være nødvendig å være fleksibel, og det ønsker vi i all hovedsak å være. Men dersom vi blir unødig 
hindret (venting), eller må utbedre undergulv eller annet som ikke holder riktig standard, 
forbeholder vi oss retten til å fakturere for medgått tid og arbeid. Vår standardpris for dette er 625,- 
pr time. Dette vil uansett bli diskutert umiddelbart med kunden.  

 
Om du finner noe i disse forutsetningene som du vet blir problematisk, ta kontakt så vil vi gjerne 
bidra til å finne en løsning. 
 
Dette dokumentet ble oppdatert sist 30.10.17. 


