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Gulvvarme og -kjølingsinstruksjoner for Hakwoods gulvprodukter 
Duoplank© 20 mm (¾") og Duoplank© 15 mm (⅝”) 
 
Hakwood fant opp Duoplank®, den gjeldende standarden for brede, lange spesialdesignede gulv. Det øverste 
trelaget er festet til flerlags kryssfiner av bjørk av høyeste kvalitet, slik at man får et dimensjonsstabilt produkt. På 
denne måten kan et Hakwood-gulv se ut som et solid tregulv og samtidig ha samme installasjonsfleksibilitet som 
et spesialdesignet gulv. Duoplank® er tilgjengelig som planker og fiskeben. 
 
Viktig informasjon før du starter 
Det er SVÆRT VIKTIG at du leser og forstår disse opplysningene i sin helhet før oppstart, siden feil installasjon 
kan ugyldiggjøre garantiene.  
 
Forebygging 
Gjør dette: 
 Hold den relative fuktigheten innendørs mellom 40 % og 65 %. Om dette forebyggende tiltaket ikke oppfylles, 

kan Duoplank sprekke, revne, bli misfarget, bøyes, få bulninger og skalle av. 
 Bruk beskyttelsesputer i filt under alle møbelføtter. 
 Rengjør alltid gulvet i henhold til Hakwoods stell- og vedlikeholdsinstruksjoner. 
 Tørk opp søl umiddelbart. 
 Bruk en tralle og trill den over kryssfiner for å flytte tunge ting. 
 Bruk (sklisikre) matter eller tepper i områder med høy trafikk.  
 Bruk (sklisikre) dørmatter for å holde slipemidler som skitt, grus og sand borte fra gulvet. 
 Beskytt gulvet mot direkte sollys. 
 Erstatt smale, harde hjul på møbler med brede gummihjul. 
 
Ikke: 
 La vannsøl ligge på gulvet. 
 Gå på gulvet med harde og/eller skarpe objekt som stikker fram fra sålen. 
 Bruk rengjøringsmidler som har en slipeeffekt eller som inneholder alkaliske stoffer, ammoniakk, blekemidler, 

såpe eller sitronsyre. 
 La møbler stå på gulvet på små, harde føtter. 
 Bruk en dampmopp eller maskiner, da du risikerer å skade overflaten på Hakwood-gulvet. 

 
Oppvarming med varmestråling blir mer og mer vanlig både i private og kommersielle lokaler. Hakwood-gulv kan 
installeres over varmestråling så lenge du er klar over typen varmestråling og hvordan den kan påvirke tregulvet, 
hvilke forholdsregler som må tas, og hvilken type tregulv som bør brukes.  
Før installasjon av et Hakwood-gulv eller et oppvarmingssystem med varmestråling, er det viktig at retningslinjene 
våre følges nøye. 
 
For at Duoplank® skal holdes i god stand, må innendørstemperaturen være stabil. Plutselige svingninger i 
temperatur og relativ fuktighet vil føre til at gulvmaterialet vil krympe, utvide seg, trekke seg sammen, sprekke og 
få groper og bulninger i for stor grad.  
 

Et undergulvsvarmesystem er et «sakte» system; det tar lengre tid før rommet får den ønskede 
temperaturen, og også før varmen blir borte. For å minimere effekten raske 
temperaturendringer vil ha på fuktinnholdet i tregulvet, anbefales det å installere en termostat 
på utsiden. Til forskjell fra konvensjonelle oppvarmingssystemer som slås på etter behov, 
fungerer strålesystemer mer effektivt og påvirker tregulvet mindre om oppvarmingen skjer 
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gradvis, basert på små gradvise økninger i forhold til temperaturen på utsiden. 
MERK: Garantier kan ugyldiggjøres av ryer, tepper og skap med begrenset luftrom under, siden disse kan føre til 
at varme bygges opp, hvilket fører til sammentrekninger i skjøtene og dermed sprekker. 
Store temperatursvingninger bør unngås for undergulvsvarme og -kjøling. Å kjøle gulvet ned for raskt kan føre til 
kondens på overflaten. 
 
Duoplank, med et øvre lag av de følgende tresortene, kan brukes sammen med undergulvsvarme (enten som 
hovedvarmekilde eller som tilleggsvarme) og undergulvskjøling: 
 
 Afrormosia («Afrikansk teak») 
 Afzelia Doussié 
 Amerikansk valnøtt 
 Europeisk eik 
 Europeisk ask 
 Iroko  
 Merbau 
 Sucupira 
 Teak 
Instruksjonene du kommer til å trenge gis i påfølgende informasjon. 
 
MERK: I geografiske områder med ekstreme klima- og fuktighetsforhold er det pga. treets naturlige egenskaper 
normalt at mindre utvidelser og sammentrekninger i treet kan skje, hvilket kan føre til synlige endringer slik som 
sprekker eller krumninger. Slike tilfeller er ikke dekket av garantien, men skulle korrigere seg selv når klimaet 
forandrer seg med årstidene. For å minimere disse synlige endringene, er det viktig at den relative luftfuktigheten 
i rommet aldri går under 40 % eller overskrider 65 %. 
 
Installasjonsmetoder 
 
Alternativ 1: 
Lim Duoplank direkte på betongen. Sørg for at betongen er jevn og vil holde formen. Vi anbefaler betongplate 
med minst CW16 / 3000 psi. Planheten kan kontrolles ved hjelp av en linjal på 3 meter eller 10 fot.  
MERK: Blindgulvet bør være flatt, til innenfor 5 mm (3/16”) i en radius på 3 m (10’) eller 2 mm (1/8”) i en radius 
på 2 m (6’). 
 
Om du velger å lime gulvet rett på betongen (alternativ 1) anbefaler vi at du følger disse stegene: 
 
 La betongen få tilstrekkelig tørketid (minst 30 dager) før fuktinnholdet i den testes. 
 Test betongen for fuktinnhold før gulvet installeres, ved bruk av enten kalsiumklorid (ASTM F-1869) eller 

metoder med relativ fuktighetstesting (ASTM F-2170). 
 Grensene for akseptabel fuktighet er 3 pund per 1000 kvadratfot (ca. 1,36 kg per 93 kvadratmeter) per 24 

timer, som testet med kalsiumkloridmetoden, eller som oppgitt av limprodusenten. 
 Grensen for akseptabel fuktighet ved bruk av den relative fuktighetstestingsmetoden er 75 %, eller som 

oppgitt av limprodusenten. 
 Om avlesningene overskrider disse grensene, bruk en passende dampbrems som er kompatibel med limet 

som skal brukes. 
 Påfør en grunning som er kompatibel med limet, og om nødvendig (alltid i kjellerlokaler) en fuktighetssperre 

slik som Sika MB eller 2 mm skumplast.  
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 Ved hjelp av Sikabond®-lim eller annet bindemiddel bør du så innen 24 timer lime bordene på, ved hjelp av 
et T69-stålpussebrett med tenner for bruk med lim eller det redskapet som anbefales av 
bindemiddelprodusenten. 

 Sørg for at bordene holdes under press i 24 timer etter at de har blitt limt på plass, med minst 20 kg vekt per 
m².  

 
Alternativ 2: 
Om blindgulvet ikke oppfyller kravene ovenfor, bør et mosaikkblindgulv (av eik) installeres. Lim Duoplank 20 mm 
(¾”) eller Duoplank 15 mm (⅝”) til dette blindgulvet (kombinert med et mosaikkblindgulv i eik, er Duoplanks 
varmemotstand for stor for hovedvarme). 
MERK: Dette alternativet medfører en betydelig større risiko for at varmemotstanden blir for stor. 
 
Ved installering ved bruk av et mosaikkblindgulv (alternativ 2), utfør de følgende stegene: 
 Lim mosaikkblindgulvet til betongen ved hjelp av Sikabond®-lim eller annet bindemiddel. 
 Når bindemiddelet har stivnet, puss blindgulvet til det blir jevnt. 
 Lim så bordene på med Sikabond®-lim eller annet bindemiddel og ved hjelp av en T69-stålmurskje med 

tenner, og fest også bordene til blindgulvet med skjulte spiker. 
 
Hvor effektivt er tre som isolasjon? 
Tre er en ypperlig varmeisolator: Til forskjell fra et steingulv, føles det ikke kaldt. Selv om tre tar litt mer tid å 
varme opp, holder det varmen lengre takket være sine fremragende isoleringsegenskaper. Imidlertid, for å sikre 
god varmeutstråling bør ikke tregulvets ledningsmotstand (RC-verdi) være for høy. Dette kommer an på Duoplanks 
tykkelse og sammensetning. Om det blir fastslått på et tidlig tidspunkt at Duoplank eller Duoplank lights RC-verdi 
er høyere enn tillatt, kan den maksimalt tillatte RC-verdien forhøyes. Mulige justeringer av temperaturen på flyten 
inn og ut, avstanden mellom rørenes sentre eller tykkelsen på laget fra rørene til gulvoverflaten, kan da bli grundig 
vurdert. 
 
Tekniske verdier 
RC-verdi for Duoplank 20 mm (¾”):     0,118 m² K/W 
RC-verdi for Duoplank 15 mm (⅝”) :    0,088 m² K/W 
RC-verdi for mosaikkblindgulv av 8 mm eik (5/64”):   0,044 m² K/W 
RC-verdi for blindgulv av 8 mm sponplater (5/64”):   0,050 m² K/W 
 
Oppvarming før legging av Hakwoods Duoplank-gulv 
 Før du bruker gulvvarmesystemet for første gang, bør avrettingsmassen av sand/sement minst være 42 dager 

gammel. Innstill temperaturen på 20 ºC (68 ºF) på den første bruksdagen, og øk den så med 5 ºC (41 ºF) per 
dag. 

 Sørg for at temperaturen på vannet som tilføres ikke overskrider 45 ºC (113 ºF). Hold denne 
maksimumstemperaturen i minst 24 timer per centimeter gulvtykkelse.  

 Senking av vanntemperaturen bør også skje trinnvis, i trinn på 5 ºC (41 ºF) hver 24. time til du når en 
vanntemperatur på 20 ºC (68 ºF). 

 Hele oppvarmingsprosessen tar 14 dager – sørg for god ventilasjon i denne tiden slik at fuktighet slippes ut. 
Sjekk betongen for eventuell overflødig fuktighet etter denne prosessen. Denne må ikke overskride 1,8 % for 
et blindgulv av betong og 0,3 % for et anhydrittgulv; om en flytende fuktighetssperre er brukt er 
maksimumsgrensen 3 %. 

 Med vannopphetede varmestrålingssystemer må en trykktest utføres og dokumenteres av en kvalifisert 
rørlegger eller av systeminstallatøren før installasjonen av tregulvet begynner. For andre 
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undergulvvarmesystemer som Electric under gulvsystemene, vennligst henvend deg til Hakwood for 
instruksjoner og alternativer.  

 Se retningslinjer fra produsenten av varmesystemet. 
 Oppvarmingssystemet må slås av før installasjon. 
 
Oppvarming etter legging av Hakwoods Duoplank-gulv  
Når gulvet legges bør betongen ha en temperatur mellom 15 ºC og 18 ºC (59 ºF og 64,4 ºF). Hold denne 
temperaturen i minst 5 dager etter legging av gulvet, og så kan du sakte øke temperaturen (1 til 2 ºC / 33,8 til 
35,6 ºF hver dag) til du når den ønskede temperaturen eller den maksimalt tillatte temperaturen. 
 Overflødig fuktighet i gulvet må ikke overskride 1,8 % for et blindgulv av betong og ikke være mer enn 0,3 % 

for et anhydrittgulv. 
 Den maksimale kontakttemperaturen på et blindgulv av betong er 28 ºC (82,4 ºF). Kontakttemperaturen er 

temperaturen på overflaten av betong-/anhydrittgulvet, målt 3 dager med oppvarming etter at 
temperaturen ble innstilt (avhengig av rørenes dybde). 

 
Oppvarming i sesongen 
 Øk temperaturen svært gradvis i begynnelsen av oppvarmingssesongen, og senk den igjen svært gradvis i 

slutten av sesongen (1 til 2 ºC hver dag). 
 For å holde gulvet så stabilt som mulig bør dag- og nattemperaturene ikke være ulike. 
 Noen sprekker ved overgang mellom sesongene kan forventes. 
 
Viktige punkter 

 Relativ fuktighet (RF) i rommet må ligge mellom 40 % og 65 %. Mål RF ved å bruke et godt kalibrert 
hygrometer i et rom uten trekk, 15 cm over gulvet. Om RF er for lav, kan sprekker oppstå. 

 Det anbefales sterkt at varmestrålingssystemet utformes spesielt for å kunne brukes med tregulv. 

 Det er nødvendig å bruke en temperatursensor i gulvet samt en egen termostat for hvert enkelt rom. 

 Strålevarme er tørr varme. Et luftfuktingsanlegg kan være nødvendig for å holde tregulvet innenfor de 
ønskede grensene. 

 Overtrekket på vannrørene må være minst 30 mm tykt for å sikre en god varmedistribusjon. 

 Sementavrettingsmassens maksimale kontakttemperatur er 28 ºC (82,4 ºF). 

 Varm opp rommet til en stabil temperatur. 

 Følg oppvarmingsprotokollen før, under og etter installasjon. 

 Når du begynner å skru opp undergulvsvarmen igjen om vinteren, gjør det gradvis (øk temperaturen med 
ca. 1–2 ºC (33,8 til 35,6 ºF) hver dag). 

 Om sementavrettingsmassen er ujevn og/eller svak, bruk et mosaikkblindgulv av eik (sørg for å ikke 
overskride den maksimale RF-verdien). 

 Puss et anhydrittgulv først med K24 (sandpapir), fjern alt støv og påfør alltid en grunning. 

 Om det er mulighet for økende fuktighet eller overflødig fuktighet over 1,8 % (for et anhydrittgulv ikke mer 
enn 0,3 %) med en maksimumsverdi på 3 %, påfør 2 x PU280 perpendikulært som en dampbrems. 

 Om det ikke er noe mosaikkblindgulv, må betongen være av fremragende kvalitet. Det er avgjørende at 
20 kg trykk per m² påføres hvert bord umiddelbart etter at de har blitt limt på plass. 

 Bruk et tokomponentlim slik som Sikabond® eller annet bindemiddel – spør leverandøren din om råd. 

 Påfør limet ved hjelp av et passende redskap anbefalt av limfabrikanten. 

 Plassering av tepper på gulvet fører ofte til misfargete områder, ikke sett skap som ikke har noe luftrom 
under på gulvet. 
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 Sprekker og sammentrekninger i skjøtene skyldes ofte utilstrekkelig luftfuktighet (RF) og/eller en overdrevet 
høy gulvtemperatur. 

 For gulvkjølingssystem må kondenseringsbeskyttelse installeres. 

 
Garanti  
Vi garanterer et stabilt produkt og gir også en garanti mot avskalling, overdreven deformering og oppsprekking. 
Varmesensorer bør installeres i gulvprosjektet ihht. «Hakwoods varmesensorer». Hakwood kan avvise 
reklamasjoner om slike sensorer ikke har blitt brukt, eller basert på sensoravlesninger/-rapporter. 
Installasjon skal utføres i henhold til instruksjonene ovenfor.  
Gulvkjølingssystemet må ha kondenseringsbeskyttelse. 
 
Oppsprekking som ikke overskrider kvalitetsbeskrivelsen med mer enn 10 %, dekkes ikke av garantien. 
 
 


