Art Line produktblad
Detta är vårt senaste tillskott inom våra massiva trägolv. Art Line är en vidareutveckling av den traditionella
industriparketten som används i decennier för att skapa slitstarka golv till låg kostnad. Under många år har
produkten varit intressant för sitt utseende och därför flyttats in i moderna miljöer som kontor, skolor och
offentliga byggnader.
Problemen med den traditionella industriparketten är att den kräver omfattande efterarbete vid läggningen
i form av flera slipningar, fillerspackling samt ytbehandling. I vissa fall skapar detta tidsbrist i byggprojekten
och i andra fall blir produkten svårhanterlig i och med att parkettmodulerna innehåller lösa små stavar.
Art Line erbjuder en modul som har fast monterade stavar som ger en möjlighet till bearbetning och hantering
som avsevärt förenklar läggningen, och framför allt där det förekommer mycket anpassningar. Modulerna
är dessutom försedda med not och spont på alla fyra sidor och modulen är noga fräst i vinkel. Art Line
modulen slipas på fabrik och ytbehandlas med två lager hårdvaxolja. I princip är produkten
färdigbehandlad men vi rekommenderar att ett första underhåll görs innan ytan tas i bruk. Det går även att
beställa med lack.
Inom Art Wood Collection erbjuder vi ett stort utbud av mosaik-, kubb-, industriparkett etc. Dessa produkter
tillverkas i Europa och som regel följer all produktion europeisk DIN norm för torkning av träet (9+-2% RF).
I Sverige råder ett torrare klimat som kräver en lägre fuktkvot för att anpassa träets rörelse under våra
årstidsväxlingar och AMA beskriver detta som 7,5%+-1% RF. Som första produkt inom detta segment
erbjuder vi Art Line med anpassad fuktkvot motsvarande AMA kravet.
Art Line tillverkas och hanteras i enlighet med FCS och ytbehandlingen utförs med OSMO hårdvaxolja som
följer miljökraven för vår marknad. Som standard erbjuder vi Art Line modulen med måttsättning
10x245x490 mm, men vi tillverkar även till viss del kundanpassade moduler, dock alltid med 10 mm
tjocklek.
Vi rekommenderar att Art Parkettlim använda vid appliceringen. Detta lim är ett s.k. elastiskt SMP-lim som
inte innehåller vatten eller lösningsmedel. Limmet kan appliceras mot fuktiga underlag och genom att
applicera limmet som filmbildande skikt så fungerar limmet mot fuktskydd upp till 85% RF.

