
Bolderaja Fast Floor P6 
Teknisk data og montagevejledning
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Opbevaring og akklimatisering

Fast Floor har fra fabrikken en fugtighed på ca. 6 – 
8%. Denne fugtighed i pladerne vil øges til luftens/
omgivelsernes relative fugtighed. Pladerne bør op-
bevares under tørre forhold på et fladt underlag. 
Bånd bør hvis muligt fjernes fra bundterne straks 
efter leveringen. Hvis pladerne nødvendigvis må 
opbevares udendørs eller under fugtige forhold, 
skal pladerne afdækkes med vandafvisende mate-
riale (kraftig plastfolie/presenning) for at imødegå 
tilførsel af fugt. Pladerne må i sådanne tilfælde 
ikke lægges direkte på jorden, men lagres med til-
strækkelig understøtning i form af strøer. Pladerne 
skal før montering akklimatiseres i det rum hvor 
montagen skal finde sted - i 3 til 4 dage.

Bolderaja Fast Floor P6 skal bruges som bærende undergulv ud-
lagt på strøer, - eller som svømmende undergulv på selvbærende 
konstruktion. Pladerne kan også monteres på strøer med ”flyver-
stød”.

Bolderaja Fast Floor har anvendelsesklasse A og B – med en  
maksimal punktlast på 2kN. Gulvspånpladerne opfylder desuden 
kravene til  CE EN 13 986 og EN 312 og er mærket ”Bolderaja Fast 
Floor TG4 22 mm P6 06312 CPD-0765-790 EN 13 986 – this side 
down”.

Tekniske data

Montagevejledning 

Montage af Fast Floor

Gulvspånpladerne er klar til montering, når pladerne har en ligevægtsfugtighed med rummets fugtighed. Pladerne bør ikke  
monteres med et større fugtindhold end 12 %. Vær sikker på, at undergulvet er tørt. Lægter skal have et fugtindhold på under  
20% og være lige. Udtørring/krympning i/af strøerne kan udmønte sig i knagelyde efter montagen af pladerne. 

Gulvspånpladerne må først monteres, når byggeriet er lukket, tørt og opvarmet. Når pladerne monteres på strøer må afstanden 
mellem strøerne være max. 600 mm. Pladerne monteres med stempelsiden nedad. Hvis gulvspånpladerne monteres på strøer, 
skal hele arealet være med samme bærende underlag.



Pladerne kan monteres med flyverstød. Pladerne skal dække  
minimum to strøafstande. Alle kanter mod vægge og ved  
åbninger skal være understøttede. Montering med ”flyverstød” 
må kun anvendes i almindelig beboelse. Pladerne lægges i for-
bandt.

Fast Floor limes i not og fer. PVAC lim D3 eller lignende kan an-
befales. Samlingerne skal fyldes så meget, at overskyende lim 
presses ud i samlingerne. Den overskyende lim tørres bort.  
Pladerne skal limes til strøerne, og skal fastgøres til strøer med 
selvskærende skruer med delgevind. For eksempel PLATA-FLEX, 
4,2 x 55 mm. Pladerne skrues langs kanter med en max. afstand på 
150 mm og max. 300 mm langs alle mellemunderstøtninger.

Når pladerne er monteret pudses samlingerne/pladekanterne, så man opnår en ret og jævn overflade. For at undgå udtørring 
af pladerne inden der lægges belægning, skal pladerne afdækkes med plastfolie. Husk at beskytte Fast Floor før, under og efter 
montagen.

Bevægelser i gulvet

Vi har allerede beskrevet hvordan gulvspånplader kan reagere ved ændringer i fugtforholdene. Alle træbaserede materialer  
reagerer ved ændringer af den relative fugtighed i vore omgivelser. Derfor skal der altid være en afstandsfuge til vægge og rør-
gennemføringer samt ved døråbninger og smalle gange, og for hver 10 løbende meter skal der ”indbygges” en udvidelsesfuge 
på minimum 10 mm.



Ovennævnte retningslinjer omfatter montageretningslinjer for Bolderaja Fast Floor P6 gulvspånplader. Retningslinjerne omfatter ikke projektering, 
udførelse af gulvlægning, men omfatter udelukkende montage af Bolderaja Fast Floor P6 gulvspånplader.

Denne version erstatter alle tidligere versioner.
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Tekniske egenskaber

Formater
2420 x 620 mm (2400 x 600 mm)
1820 x 620 mm (1800 x 600 mm)

Tykkelse 22 mm

Tykkelsestolerance +/- 0,3 mm

Densitet / Rumvægt > 680 kg/m3

Densitetstolerancer 
(indenfor en plade)

+/- 10%

Længde-bredde tolerance +/- 5 mm

Krydsmålstolerance 2 mm / m

Bøjningsstyrke 16 N / mm2

Elasticitetsmodul 2550 N / mm2

Tværtrækstyrke > 0,40 N / mm2

Formaldehyd-indhold E1 

Fugtindhold 5-13%

Kvældning ≤ 10% 


