
Kvalitet 
 starter under gulvet

Et flot gulv fortjener 

en strø af høj kvalitet. 

LVL Gulvstrø



Montering af gulvstrø

FORDELE:
• 1 (én) understøtning under not og fer samlingen

• Fer og not, som giver mulighed for korte (240 cm’s 

længder) som ”uendelige længder”.

• Nordisk strø tanner ikke.

• Mindre spild.

• Nem og handy at håndtere og transportere.

• Stor centerafstand (understøtning).

LVL gulvstrø monteres/udlægges på tværs af gulv-

brædderetningen, og gulvebrædderne hæftes/skrues 

direkte ned i LVL strøen.

Anbefalet  opklodsningsafstand
for LVL gulvstrø:  

 NORMALFAG  STRØ-ENDE

Bolig, kontor  

samt let erhverv (Q=2kN) 600 mm 540 mm

Mindre butikker (Q=3kN) 520 mm 470 mm

Samlingslokaler  

samt større butikker: 470 mm 420 mm 

(Q=4kN)

LVL gulvstrø er forsynet med fer og not i enderne. 

Samlingerne limes med fugtbestandig lim og hæftes med 

klamme eller søm/skruer. Alle samlinger skal under-

støttes. 

LVL gulvstrø er fremstillet af 3 mm granfiner, der efter 

ovntørring  limes op med vejr- og varmebestandig lim.

Der er anvendt finer af høj kvalitet uden større knaster. 

Strøen er velegnet til de fleste gulvkonstruktioner. Dens 

formfaste og fleksible egenskaber kommer til sin ret ved 

såvel små som store arealer.

LVL gulvstrø kan anvendes i kombination med de fleste 

typer af bærende gulve, såsom planke og parketgulve. 

Specif ikationer

Bredde:  39 mm

Højde:  40 mm

Længde:  240 cm

Tolerancer h/b/l: 1,5/1,0/1,0 mm

Vægt:  560 kg/m3

Fugtindhold:  6-12%

Lim:  Fenollim, WBP

Leveres i pakker á 300 stk.



TEGN. 1 TEGN. 2

Den første strørække lægges 50-80 mm fra væggen. 
Langs væggene, hvor de tungeste belastninger normalt forekom-
mer udlægges ekstra strøer. Strøerne udlægges og klodses op 
med brikker eller kiler for at justere højden, så strølaget bliver 
plant. Brikker eller kiler skal have plant underlag så de ligger fast.

Min. 10 mm Opklodsning

Ekstra strø

Min. 700 mm

Ekstra strø

50 - 80 mm

Strø eller bjælke-afstand samt opklodsnings-afstand måles fra 
midte til midte.

Strø eller 
bjælke-
afstand

Opklodsnings-afstand

TEGN. 3 TEGN. 4

Nordisk gulvstrø er produceret med fer og not i enderne. 
Samlingerne skal understøttes/opklodses. Samlingen sikres 
med lim samt søm/skrue.

Samling med fer 
og not

Strøer som underlag for gulve skal have tilstrækkelig stivhed til at 
sikre at gulvet ikke opleves som gyngende eller usikkert. Afstand for 
opklodsning skal ske jf. tekniske data (side 2).

Opklodsnings-afstand

÷ 10%



Nordisk Pladeimport A/S 

Horsensvej 91

DK-8660 Skanderborg

Tel. +45 7669 4141

Fax +45 7669 4151

info@npimport.dk

www.nordiskpladeimport.dk

Nordisk Pladeimport A/S er lagerførende grossist af 

træbaserede pladematerialer med egen import fra hele 

verden. Produkterne er kvalitet- og miljøcertificerede, 

og vi lægger vægt på, at produkternes oprindelse, 

stammer fra bæredygtigt skovbrug.

F O R H A N D L E R


