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Generell informasjon 
Parkett i henhold til EN 13489 og EN 14342 for innendørs bruk 

Format: 14 x 138 x 690 mm 

A-elementer og B-elementer leveres separat 

Beregn ca. 10% svinn

Kontroller varene før installasjon 

Boen Fiskebein Click leveres med 5G lås, og monteres uten

lim og er egnet for flytende installasjon. Produktet kan også

hel-limes til underlaget. 

Maksimalt installert areal: 100 m2 (flytende installasjon) 

Forberedelser

   RETTHOLDT

Målelengde 200 cm

Undergulv må kontrolleres før installasjon. 

Krav: Undergulvet skal være tørt, plant og bærende. 

Krav til planhet er maks +/- 3mm over 2 meter.

Flytende legging er mulig på de fleste underlag;

Betong, tre, sponplater og kryssfiner.

Det kan ikke legges på gamle tepper eller annet mykt 

undergulv.

Fuktighetsinnhold i undergulvet 

Fuktighetsinnhold i betong: maks. 2,0 CM% / 90% RH (maks 1,8 

CM% dersom installert på gulvvarme) 

Installasjon på gulvvarme 

Installasjonstemperatur i rom: mellom 15 ° C og 25 ° C. 

Installasjonen må sikre at temperaturen på overflaten av 

parketten aldri kan overskride 29 ° C.

(maks 27 ° C i Skandinavia på grunn av forskjellige klimatiske 

forhold)

Klimatiske forhold

Merknader om akklimatisering og lagring: 

► Min. 48 timer i uåpnede pakker i romtemperatur 

► Vinduer og dører må være installert  
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Anbefalte klimaforhold i rommet: 

► Lufttemperatur:> 18 ° C 

► Gulvtemperatur:> 15 ° C

► Relativ luftfuktighet under installasjon: 30-65% 

Under installasjon 

Pass på klaring til vegg, 1,5 mm /breddemeter.

Min 8 - 10 mm. Dette gjelder også til andre faste punkter. 

Hvordan sage hull til radiatorrør og andre gjennomføringer

Underlag 

Det må brukes egnet parkettunderlag til flytende legging 

Parkettunderlaget skal være tynt og lite komprimerbart. 

Minimumskrav for PE-skumunderlag:

50.000 sykluser etter EN 1379 og 60kPa etter EN 826. Anbefalt 

produkt: Maxima



1. Slagkloss 

2. Stikksag

3. Gjæringssag 

4. Blyant 

5. Linjal 

6. Rettholdt (2 m) 

7. Avstandskloss 

8. Demonteringsverktøy (inkludert ved levering). 

   Artikkelnummer: A718N000

Installasjon
1. Forberedelser  

Det leveres A-elementer og B-elementer. De er identifisert 

som vist nedenfor, det er et ekstra stempel i profilen på 

baksiden som indikerer A eller B. 

Velg hvilken vegg du vil starte installasjonen ved 

Finn midten av rommet og merk installeringslinjen 50 mm 

forskjøvet til venstre for midtlinjen.

Beregn antall nødvendige start triangler: 

► Mål lengden på veggen der du har tenkt å starte, i mm. 

► Legg til 50 mm og del lengden med 976 mm.

   Deretter rundes opp til neste hele tall. 

Romlengde

Senter av rom

Installasjonslinje

50 mm

Rom
bredde

► Eksempel: Vegglengde = 5,300mm + 50mm = 5,350mm    

5.350 mm delt på 976 mm = 5,48. Neste hele tall = 6    

Start med 6 start triangler 

A

B

Nødvendig verktøy 
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2. Bygg start triangler

► Start med 3 B-element og 2 A-element og plasser dem på 

følgende måte:

Monter elementene nøyaktig og i rekkefølgen som er angitt 

av tallene på tegning. Kontroller skjøtene mellom elementene 

etter hvert som elementene blir montert. Vær nøyaktig

138
 m

m

5

B
4

A
3

B
2

A
1

B

Skjær start triangelen i henhold til linjen som er angitt i 

tegning nedenfor. Avhengig av hvilken type sag du bruker, 

kan det være nyttig å demontere triangelen før du sager. 

Overskuddet (under linjen) skal lagres til avslutningen.



Dersom du har beregnet og laget oddetall antall triangler, 

legg de to ytre trianglene til side. Dersom det er beregnet 

partall antall trekanter, legg en triangel til side.

Legg ut midtre triangel med deres lengste side mot 

startveggen.

Husk at underlagsmatten må være installert på forhånd

Bruk avstandsklosser for å sikre nødvendig avstand til 

vegg. Pass på at toppen av den sentriske triangelen er på 

installasjonslinjen (50 mm fra midten). Kontroller retthet på 

startveggen. Hvis den ikke er vinkelrett på midtlinjen, må start 

trianglene justeres.

Nå skal rommet se ut som på tegningen nedenfor:

Skjær elementer i avstandene C-D og E-F fra de to (eller en) 

resterende triangler. Og plasser dem som vist på tegning

Rom
bredde

C-D E-F

Senter av romInstallasjonslinje

Rom
bredde

C-D E-F

Senter av romInstallasjonslinje

Romlengde

Romlengde

976 mm

Ferdig start-triangel

Rom
bredde

C-D E-F

Senter av romInstallasjonslinje

Rom
bredde

C-D E-F

Senter av romInstallasjonslinje

Romlengde

Romlengde

976 mm

Detaljtegning Senter av rom

976 mm

50 mm
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3. Installasjon

Installer A-elementene for å koble alle trianglene i sammen. 

Forbindelse mellom A-elementene og triangel må kontrolleres 

nøye. Det er viktig at oppstarten er presis. Elementene låses inn 

i hverandre, ved hjelp av 5G Click-systemet. Korrekt montering 

av et nytt element bekreftes av en liten klikkelyd, når elementet 

presses ned i kortside.

Tilpass elementet lengst til venstre mot vegg. Husk 

ekspansjonsfuge. Mål rettheten på installasjonen langs den 

grønne linjen. Gjenta målinger under hele installasjon. Avvik 

må korrigeres, dersom det forekomme (skjemaer nedenfor).

Nå kan B-elementer installeres fortløpende, elementet til høyre 

tilpasses vegg

A-element og B-element monteres nå vekselvis gjennom hele 

rommet. Det er viktig å sjekke, underveis at:

► Alle avstandsklosser forblir i deres posisjon

► Alle elementer er låst inn i hverandre og er tette i skjøtene.    

   Hvis nødvendig, bruk en slagkloss for å skyve et element i    

   riktig posisjon

► Følg installasjonslinjene

► Toppene på elementene i en linje forblir rette og vinkelrett på    

   installasjonslinjen

   (mål ca hver femte rad.)



4. Demontering og baklengs montasje

Når en plank er låst, er det ikke mulig å ta det opp for hånd. 

Bruk det sorte demonteringsverktøyet som er en del av 

leveransen. Trykk det så langt inn som mulig i sporet. Den 

skyver den fleksible plasttungen tilbake og frigjør elementet 

for demontering. Bruk litt kraft til å vippe opp elementet fra 

langside

Dersom behov for å montere baklengs kan låsen fjernes som 

vist på bildet. Bruk hvitt PVAc lim i skjøten under montering

De siste radene:

Demonter overflødig materiale fra trianglene som ble brukt til 

oppstart. 

Bruk rester fra elementene 1, 2, osv. etter hvert, og kutt i 

størrelse om nødvendig.
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BOEN Main Office
BOEN AS 
4658 Tveit, Norway
Phone: +47 38 06 66 00

Region: Scandinavia
BOEN Bruk AS
4658 Tveit, Norway
Phone: +47 38 06 66 00

Region: Western Europe
BOEN Parkett Deutschland 
GmbH & Co. KG
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, 
Deutschland
Phone: +49 4542 8003 0

Regions: Central and Eastern Europe
BOEN Lietuva, UAB
Siltnamiu Street 6, 21411 Kietaviskés,
Elektrénu sav. Lithuania
Phone: +370 686 551 55

Region: France
BOEN Service Commercial France
1, Place de l’Abattoir
F - 67190 Mutzig
Phone: +33 3 88 99 36 45

Regions: UK, Republic of Ireland
BOEN UK LTD
320-322 Beech Drive,
Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB
Phone: +44 (0) 800 652 5280

Regions: USA and Canada
BOEN Hardwood Flooring Inc.
1156 Pelican Bay Drive
Daytona Beach, FL 32119
Toll free: +1 877 638 3078

Region: Asia
BOEN Asia
Unit 1302D, 13/F Block B,
Seaview Estate, 4-6 Watson Road,
North Point, Hong Kong
Phone: +852 2367 1000 / 1012

boen.com


