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TEKNISK SPECIFIKATION

KÄHRS ACTIVITY FLOOR
TOTAL KONSTRUKTIONSHØJDE 30 MM



TEKNISK SPECIFIKATION. KÄHRS ACTIVITY FLOOR 

Anvendelsesområder og specielle kendetegn
Kährs 15 mm standardbræt, der er blevet forsynet med forstærk-
ninger og støddæmpning, kan anvendes til mange forskellige typer 
aktiviteter – f.eks. gymnastik, aerobics, fægtning og badminton. 
Gulvet er også meget velegnet til butiksmiljøer eller arbejdspladser, 
hvor man står og går meget.

• Formstabilt pga. klimastyrede produktionsprocesser.
• Kährs woodloc®-fuge.
• Er hurtigt og enkelt at lægge pga. af fugens konstruktion og 

 præcisionen i produktionen.
• Trægulve med høj kvalitet, som holder i mange år.
• Færdigbehandlet med UV-hærdet lak.
• Med Kährs UV-lak bliver gulvene slidstærke og lette at rengøre.
• Lav total konstruktionshøjde på ca. 30 mm (15 + 6 + 9 mm).

Konstruktion
• Kährs Activity Floor er patentanmeldt.
• Overfl adelag af savede stave.
• Mellemlag af massive fyrrestave.
• Bagside af granfi nér.
• Støtteelement af 6 mm HDF.
• Fjederelement i skum bestående af 9 mm polyetylen/polyether.
• Gulvet leveres ab fabrik komplet med støtte- og fjederelementer 

monteret.

Overfl adelagets tykkelse
• Ca. 3,5 mm.

Overfl adebehandling
• Færdiglakeret med UV-hærdet polyuretan-/akrylatlak (silkemat 

ca. 30° Gardner). Lakken indeholder ikke opløsningsmidler og for-
maldehyd. Den er slidstærk og bevarer træets naturlige karakter.

• Sportslinjer kan males direkte på overfl adebehandlingen iht. fabri-
kantens anvisninger. Linjemalingen skal være epoxy eller polyure-
tan, f.eks. Nordsjö Epolan V.

• Linjemarkeringerne kan forstærkes ved at give gulvet fl ere lag 
lak. Overlakering med et eller to lag lak skal foretages. Dette er 
ekstra vigtigt, når man skal anvende en kombimaskine til ren-
gøring. Se lakleverandørens anvisninger.

Tests
Kährs Activity Floor er testet og godkendt iht. DIN 18032-2 ved 
Norges Byggeforskningsinstitut.

Krav til undergulvet
Undergulvet skal være tørt, rent, plant og fast. Kravene i Hus-
AMA98, tabel 43.DC/-1 og MDB. 3 gælder. Bemærk i øvrigt vores 
krav til undergulvet. Hent vores brochure om krav til undergulvet 
og gulvvarme på vores professionelle websted på adressen 
www.kahrs.com. Gulvet kan lægges på beton, spånplade, 
gipsplade m.m.

Lægning
Kährs Activity Floor lægges fl ydende. Brædderne ligger med andre 
ord løst på undergulvet og låses sammen med Woodloc®. Beregn 
et spild på ca. 2 % ved normal lægning, dvs. i rummets længde-
retning. Hvis gulvet er bredere end 18 m, skal dette deles med dila-
tationsfuge. Hent vores lægningsanvisning fra vores professionelle 
websted på adressen www.kahrs.com for at få mere detaljerede 
 oplysninger.

Gulvvarme
Kährs Activity Floor egner sig til lægning på gulvvarme, men vær 
opmærksom på, at luftspalten øger varmediffusionsmodstanden.

Vedligeholdelse
Når det gælder problemer med glidning og fjernelse af harpiks, 
er der oplysninger i vores brugsanvisning til vedligeholdelse og 
 reparation. Hent den på vores professionelle websted på adressen 
www.kahrs.com.

Fugtighedsgrad
Fugtighedsgrad ved levering:
7 ±2 %.

Vægt
• 10 kg/m2

Emballage
• Beskyttende PE-folie (genbrug).

Emballage
Bredde Længde Mængde m2

200 mm 2423 mm 4 1,94


