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1 - 1,5 mm



Golv

Grundbalkarna

Golvbrädorna

Börja montering av stugan med att installera grundbalkarna med jämna mellanrum (om inget annat har

sagts någon annanstans) på området av stugans bas enligt den separata grundritningen. Fäst dem i

fundamentet med till exempel vinkeljärn (ingår inte i leveransen). På grund av produktionstekniska skäl

kan det finnas små skillnader i längderna av grundbalkarna. Kolla den rätta längden från komponentlistan

och förkorta de för långa grundbalkarna före monteringen. Grundbalkarna är skyddsbehandlade, men det

är ändå värt att lägga till takfiltsremsor eller något annat isoleringsmaterial (ingår inte i leveransen) mellan

grundbalkarna och grunden för att hålla fukten borta från träet. Placera de yttersta grundbalkarna lite inåt

från stockväggarna. Det innebär, att fundamentet görs ca. 5-10 mm mindre än stugans yta. Då fuktar

regnvattnet som rinner från väggarna inte fogen mellan den nedersta stocken och grundbalken.

Dessutom fungerar de yttersta grundbalkarna som kantstöd för golvbrädorna.

Golvbrädorna är profilhyvlade och har hon- och hanspont. På baksidan finns det avfasningar och två spår

och på framsidan finns det två mindre avfasningar. Vankant och hyvelspår som normalt förekommer på

baksidan av brädan tillhör produkten och är inget fel. På grund av produktionstekniska skäl kan det finnas

små skillnader i längderna av golvbrädorna. Kontrollera detta och vid behov jämna ut längderna före

monteringen. Var noggrann att använda rätta brädor eftersom takbrädorna har samma profil som golvbrä-

dorna.

Börja monteringen av golvet med att lägga den första brädan på grundbalkarna spåren neråt och hon-

sponten mot väggen (lämna en springa på 5mm mellan brädan och väggen). Markera mittpunkten av

grundbalkarna från båda sidorna på den understa stocken. Det gör det lättare att hitta spikningslinjen efter

att golvet har täckts. Lägg brädorna på plats. Obs! Golvbrädorna rör sig beroende på luftfuktigheten och

därför måste man lämna en 1-1,5mm springa mellan varje bräda. Vid behov såga den sista brädan smala-

re så att den lätt kan monteras på plats.

Då golvbrädorna är på plats följer du markeringarna du gjorde tidigare och spikar fast brädorna i grundbal-

karna. Du kan använda en rikttråd eller en bräda som hjälp. Fäst golvlisterna. Det lönar sig att skydda

golvet för nedsmutsning genast efter monteringen.

Komponentlista

Alla dimensioner är approximata.
Rätten till ändringar förbehålles.

Lillevilla 85-1
3900 mm x 5100 mm

34 mm

Part Del Measurements
Mått i mm.

Pcs
St

Control
Kontroll

Floor joist Grundbalk 48 x 98 x 5100 7
Floor board Golvbräda 16 x 87 x 3827 58

Skirting Fotlist 20 x 30 20 m
Nails Spik 1 parcel /

paket
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