
Kährs Norge A/S
Seljeveien 6 | 0575 OSLO
Telefon: 23 22 67 00 | Fax: 23 22 67 01
E-post: info.norge@kahrs.com | www.kahrs.com

2008-11 NO

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KÄHRS ACTIVITY FLOOR
MONTERINGSHØYDE TOTALT 30 MM 



TEKNISKE SPESIFIKASJONER. KÄHRS ACTIVITY FLOOR

Bruksområder og spesielle egenskaper
Kährs 15 mm standardbord med forsterkning og energi-
absorberende egenskaper kan brukes til mange ulike 
aktiviteter, bl.a. turn, aerobic, fekting og badminton. 
Gulvet passer også utmerket i butikker eller på områder 
der man i jobbsammenheng står og går mye.

• Formstabilt takket være klimastyrte produksjonsprosesser.
• Kährs Woodloc®-fuge.
• Raskt og enkelt å legge takket være fugene 

og presisjonsfremstillingen.
• Tregulv av høy kvalitet som varer i mange år.
• Ferdigbehandlet med UV-herdet lakk.
• Kährs UV-lakk gjør gulvet slitesterkt og lett å holde rent.
• Lav monteringshøyde på totalt 30 mm (15 mm + 6 mm + 9 mm).

Konstruksjon
• Kährs Activity Floor er patentsøkt.
• Overfl atesjiktet består av staver som er saget.
• Mellomsjikt av staver i massiv furu.
• Bakside i granfi nér.
• 6 mm støtteelement i HDF.
• 9 mm fjæringselement i polyetylen/polyeterskum.
• Gulvet leveres komplett med fabrikkmonterte støtte- 

og fjæringselementer.

Overfl atesjiktets tykkelse
• Ca. 3,5 mm.

Overfl atebehandling
• Ferdiglakkert med UV-herdet polyuretan/akrylbasert lakk 

(silkematt ca. 30° Gardner). Lakken inneholder verken 
løsemidler eller formaldehyd. Den er slitesterk og bevarer 
treets naturlige karakter.

• Baneoppmerkinger kan males direkte på den behandlede over-
fl aten i henhold til produsentens anvisninger. Strekmalingen skal 
være av typen epoksy eller polyuretan, f.eks. Nordsjö Epolan V, 
Jotun Penguin Hardtop AS.

• Gulvet kan behandles med ekstra lag med lakk for å forsterke 
strekoppmerkingen. Det bør påføres ett eller to strøk. Dette er 
spesielt viktige der det benyttes en kombimaskin til rengjøring. 
Se lakkleverandørens anvisninger.

Tester
Kährs Activity Floor er testet og godkjent i samsvar med DIN 
18032-2 ved Norsk byggforskningsinstitutt.

Krav til undergulvet
Undergulvet må vær tørt, rent, plant og fast. Betingelsene 
i HusAMA98, tabell 43.DC/-1 og MDB. 3 gjelder. Legg for øvrig 
merke til våre krav til undergulv. Du kan laste ned vår brosjyre 
Krav til undergulv og gulvvarme fra vårt nettsted for fagfolk, 
www.kahrs.com. Gulvet kan legges på betong, sponplater, 
gipsplater, osv.

Legging
Kährs Activity Floor legges fl ytende. Det betyr at bordene legges 
løst på undergulvet og kobles sammen med Kährs Woodloc®. Regn 
med et svinn på ca. 2 % ved normal legging, dvs. i rommets lengde-
retning. Hvis gulvet er bredere enn 25 m, må det deles med en ek-
spansjonsfuge. Utførlig informasjon fi nnes i våre leggeanvisninger 
som kan lastes ned fra vårt nettsted for fagfolk, www.kahrs.com.

Gulvvarme
Kährs Activity Floor er egnet til legging på gulvvarme, men husk 
at luftgapet øker varmegjennomgangsmotstanden.

Vedlikehold
Informasjon om problemer forbundet med glatt gulv og fjerning av 
håndballklister fi nnes i vår stell og reparasjon-veiledning. Last den 
ned fra vårt nettsted for fagfolk, www.kahrs.com.

Fuktighetsinnhold
Fuktighetsinnhold ved levering:
7 ± 2 %.

Vekt
• 10 kg/m2

Forpakning
• Beskyttende PE-folie (resirkulert).

Innhold i forpakningen
Bredde Lengde Antall m2

200 mm 2423 mm 4 1,94


