
Os-Golvet
LEGGEANVISNING - TOPP/ROT



Leggebeskrivelse
• Start med å pakke ut alle bordene for det rommet som 

skal legges.
• Velg ut de fineste bordene til bruk der de blir mest 

synlige. Bland gjerne slik at brede bord blir lagt mot 
smale bord.

• Fest det første bordet 1 cm fra veggen. De neste bordene 
punktfestes.

• Når ca. halve golvet er lagt, vurderes retningen i forhold 
til motsatt vegg.

• Om bordene ikke går helt sammen, håndhøvles 
kantene til de passer. Ikke press. Husk å høvle på igjen 
fas.

• Bor ut spunshull ca. 5 cm fra kanten på hver side av 
bordet på hver bjelke, forbor til skrue (4,5*60) for å 
unngå knirk. Trespunser limes, og kappes.

For rom med skillebord
• Legg underlag slik at tverrenden av golvet festes på 

samme bjelke som skillebordet. Dette er viktig for å 
unngå høydeforskjeller!

• Legg golvet på begge sider med ”go’mål”. Sag ut 
mellomrommet med sirkelsag eller lignende, og fell 
skillebordet ned mellom endene. Knekk kanten på 
tverrenden av bordene slik at fasen blir tilnærmet lik 
langsidene.

• Det brukes ikke løsfjær mellom tverrender og 
skillebord.



Leveransen består av:
GOLVBORD TILPASSET ROMMET 

SPUNSBOR

TRESPUNSER 15*50MM

LØSFJÆR

Os-golvet leveres tørket til 6% for å tåle varmekabler. Det
er derfor avgjørende viktig at rommene golvet skal ligge i
er godt uttørket.

Etter legging må gulvet slipes, enten litt lett for hånd, 
eller aller helst med en golvslipemaskin. Slipekvaliteten 
er litt avhengig av hvilken type behandling som blir valgt.

Behandling
Os-golvet tåler de aller fleste behandlinger, så her er det
bare ens egen smak som bestemmer.
Ønsker du farge på gulvet, anbefaler vi ett strøk 
pigmentert dekorvoks først, og avslutter med ett strøk 
fargeløs hardvoksolje. Begge produktene er fra Osmo.
Os Trekultur tar ikke ansvar for valgte behandlingsmåte.

Varmekabler/vannbåren varme
Er det varmekabler under golvet må disse settes på
umiddelbart etter legging.
Rør for vannbåren varme, kan tåle opp mot 40°C!
Temperatur på overflaten av golvet, skal ikke overstige
26-27°C. Dette kan måles ved å legge et «teppe» eller 
lignende over termometeret på golvet.
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