
Produkt & Montage

Fast Floor P6
Et godt gulv starter ved et godt underlag. Fast Floor P6 gulvspånplader bruges som 
bærende undergulv udlagt på strøer eller som svømmende undergulv på selvbærende 
konstruktion.



Denne vejledning fortæller om Fast Floor P6 gulvspån,  opbevaring samt montage.

Fast Floor anvendes som bærende undergulv udlagt på strøer, - eller som svømmende undergulv på selvbærende un-
dergulv. Pladerne kan også monteres med flyverstød.

Fast Floor P6 har anvendelsesklasse 1 (tørre indendørs forhold) og må anvendes i lastklasse A og B (dvs. almindelige 
boliger og mindre butikker), hvor punktlast ikke overskrider 2 kN.

Fast Floor P6 er produceret i henhold til EN 13986 og EN 312 og er CE2+ mærket. Pladerne er stemplet med:
”Kronospan Riga Fast Floor P6 CE 0765-CPD-945 14 2010 EN 13986:2004 EN 312 E 06 12 15 12.10 - This side down”.

Fast Floor har fra fabrikken en fugtighed på ca. 5-13 %. Denne fugtighed vil øges til luftens/omgivelsernes relative 
fugtighed. Pladerne bør opbevares under tørre forhold på et fladt underlag. Bånd bør om muligt fjernes fra bundterne 
straks efter leveringen. Hvis pladerne nødvendigvis må opbevares udendørs eller under fugtige forhold, skal pladerne 
afdækkes med vandtæt materiale (kraftig plastfolie/presenning) for at imødegå tilførsel af fugt. Pladerne må i så-
danne tilfælde ikke lægges direkte på jorden, men lagres med tilstrækkelig understøtning i form af strøer. Pladerne 
skal før montering akklimatiseres i det rum, hvor montages skal finde sted - i 3-4 dage.

Om Fast Floor P6 gulvspån

EN 13986 22 mm

Format 1820 x 620 mm 2420 x 620 mm

Dækmål 1800 x 600 mm 2400 x 600 mm

DB. nr. 1815896 1815897

Plader pr. bundt 32 stk.

Bøjebrud-styrke EN 312 16 MPa

E-modul EN 312 2550 MPa

Tværtrækstyrke EN 312 min. 0,40 MPa

Densitet EN 312 min. 680 kg/m3

Fugtindhold EN 312 5 - 13 %

Kvældning EN 312 max. 10 %

Formaldehyd-afgivelse EN 13986 E1

Brandklasse EN 13501-1 D-s1,do

Tolerance på dimension EN 312 max. +/- 5 mm

Tolerance på tykkelse EN 312 +/- 0,3 mm

Tekniske data
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Montage

Gulvspånpladerne må først monteres, når byggeriet er lukket, 
tørt og opvarmet.

Gulvspånpladerne er klar til montering, når pladerne har lige-
vægtsfugtighed med rummets fugtighed - svarende til ca. 50% 
(anvendelsesklasse 1). Pladerne bør ikke monteres med et større 
fugtindhold end 12%. Vær sikker på at undergulvet er tørt. Læg-
ter skal have et fugtindhold på under 20% og være lige. Udtør-
ring og krympning af strøerne kan udmønte sig i knagelyde ef-
ter montagen af pladerne.

Når pladerne monteres på strøer, skal hele arealet være med samme bærende underlag. Pladerne kan monteres 
med flyverstød. Pladerne skal dække minimum to strøafstande med c-c max. 600 mm. Alle kanter mod vægge og 
ved åbninger skal være understøttede. Montering med flyverstød må kun anvendes i almindelig beboelse. Pladerne 
lægges i forbandt.

Fast Floor limes i fer og not - PVAC lim D3 eller lignende kan 
anvendes. Samlingerne skal fyldes så meget, at overskyden-
de lim presses ud i samlingerne. Den overskydende lim tørres 
bort. Pladerne skal limes til strøerne, og skal efterfølgende 
fastgøres til støerne med selvskærende skruer med delgevind - 
som f.eks. PLATA-FLEX 4,2x55mm. Pladerne skrues langs alle 
kanter med max. afstand på 150 mm og max. 300 mm langs 
alle mellemunderstøtninger.

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

Alle træbaserede materialer, også gulvspånplader, reagerer ved 
ændringer af den relative fugtighed i omgivelserne. Derfor skal 
der altid være en afstandsfuge til vægge og rørgennemføringer 
samt ved dørabninger og smalle gange, og for hver 10 løbende 
meter skal der ”indbygges” en udvidelsesfuge på min. 10 mm.

Kvalitet starter under gulvet
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Kvalitet
Vi henter vores varer fra hele verden, hvor 
kvalitet, miljø samt pris forenes. 

Fleksibilitet
Hurtig og præcis levering i hele Danmark. Vi 
leverer hele læs, hele bundter eller anbrudte 
bundter – præcis hvad du har brug for!

Service
Vi har åbent alle hverdage fra 7.00 til 17.00. 
Vi rådgiver om vores produkter og finder den 
optimale løsning til dit behov. Vi kan levere 
teknisk specifikation og dokumentation for 
vore produkter.

NPI A/S 
Tel.+45 7669 4141 
Fax +45 7669 4151 
E-mail: info@npi.dk
www.npi.dk
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