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Tuotteen kuvaus
14 mm paksun ParlaFix-parkettilaudan kaikki osat ovat 
aitoa puuta. Parkettilauta muodostuu kolmesta 
päällekkäisestä toisiaan vahvistavasta kerroksesta. 
Rakenne on suunniteltu kestäväksi ja erityisesti niin, 
että puu pääsee elämään mahdollisimman vähän. 
ParlaFix-parkettilaudan muotopysyvyyteen ja 
-vakauteen vaikuttaa myös valmistusprosessissa 
optimaalisiksi säädetyt puun kosteusominaisuudet. 

• Jalopuisen pintakerroksen paksuus on 3,5 mm. 
Pintakerros muodostuu jalopuisista säleistä - 

        yhdestä tai useammasta.

• Välikerros muodostuu valikoidusta pohjoisen 
        havupuusta. Välisäleen syykuvio on poikittain     
        pinta- ja pohjakerrokseen nähden, mikä parantaa 
        parketin kestävyysominaisuuksia ja muodon 
        säilymistä.

• Parkettilaudan kuusiviilusta valmistettu pohja-
kerros tukee koko parkettilaudan rakennetta.

• Parkettilaudassa on lukitseva pontti neljällä reunal-
la. Parkettilaudat voi helposti ja nopeasti yhdistää 
toisiinsa lukkopontin ansiosta.

• Parkettilaudan kerrokset kiinnitetään toisiinsa 
liimaamalla.

• Tehokkaan suojan parkettilaudan kulutuspintaan 
antaa kuusi kerrosta pintakäsittelyainetta: lakkaa 
tai luonnonöljyä.

Mitat
14 x205x2195 mm - pintakerros muodostuu jalopui-
sista säleistä, joiden leveys on 70 mm ja pituus 200-450 
mm. 

14x190x2195 mm - pintakerros muodostuu yhtenäi-
sestä 190 mm leveästä ja 2195 mm pitkästä säleestä.

14x137x2195 mm -  pintakerros muodostuu yhtenäi-
sestä 137 mm leveästä ja 2195 mm pitkästä säleestä.

Liima
Parkettilaudan kerrokset kiinnitetään toisiinsa korkea-
laatuisella Kiillon Kestopress 3750 PVAc liimalla. Kiilto 
Kestopress 3750 on kehitetty vastaamaan monikerros-
parketin valmistuksen vaatimuksia. (tiheästi tapahtuva 
puristaminen). Formaldehydi päästön suuruus 0,23 
mg/l täyttää formaldehydi vaatimukset luokassa 
F * * * *.  Liima on hyväksytty rakennusmateriaalien 
päästöluokkaan M1.
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Pintakäsittelyt
ParlaFix-parketeissa käytetyt pintakäsittelyaineet eivät 
sisällä formaldehydia.

Lakka
ParlaFix-parkettilautojen lakkaamiseen käytetään 
Becker Acroman Beckry Clear 30 lakkaa. Lakatun 
pinnan kestävyys ja pitkäikäisyys taataan kuusi-
kerroksisella lakkakäsittelyllä (noin 80 g/m2). 

Lakan ainutlaatuiset AntiMicrobi- ja AntiScratch 
ominaisuudet perustuvat Nano Flash teknologiaan, 
joka antaa suojaa laaja-alaisesti bakteereita ja sieni-
kasvustoa vastaan sekä estää mikrobien kasvua ja 
suojaa pintaa naarmuilta. Ominaisuudet ylläpitävät 
hygieniaa ja estävät mikrobeista aiheutuvien hajujen 
kehittymisen. Mikrobin asettuessa lakkapinnalle, 
lakan antimikrobihopea altistaa sen positiiviselle 
nanosähkövaraukselle. Mikrobien lisääntyminen estyy, 
ja ne häviävät suojatuilta pinnoilta lyhyen elinkaarensa 
loputtua. 

Kemiallinen kestävyys 
(1=vahvoja muutoksia, 5=ei näkyviä muutoksia, ei vaurioita)

  Aineen alkulämpö-   Kesto       Kemiallinen    
         tila (+/-5)               (+/- 1)h      kestävyys

Vesi                             20                       24 h                5
Pesuaine                          20                        24 h                5
Asetoni                             20                        24 h                5
Etanoli                              20                        24 h                5
Punaviini                          20                        24 h                5
Punaviini etikka             20                        24 h                5
Oliiviöljy                           20                        24 h                5
Maito                                 20                        24 h                5
Kahvi                                 20                        24 h                5
Musta tee                         20                        24 h                5

Kiiltoasteet
Lakka  -  300 Gardner      
Mattalakka  - 100 Gardner 

Luonnonöljy
Luonnonöljytyt ParlaFix-parkettilaudat on pinta-
käsitelty (noin 20 g/m2) Wocan High Solid värittömällä 
teollisuusöljyllä tai Wocan valkoisella teollisuusöljyllä.

Muut viimeistelytyöstöt

• Harjaus
• Viisteet parkettilaudan pitkillä sivuilla
• Viisteet parkettilaudan jokaisella neljällä sivulla
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Lisätiedot
• ParlaFix -parketit on hyväksytty rakennus-                 

materiaalien päästöluokkaan M1 (korkein asteitus 
päästöluokissa).

• Raaka-aine hankinta: PEFC kontrolloiduista lähteistä

• Valmistettu Suomessa, 100%

• CE-merkintä perustuu Euroopan standardiin 
EN14342

• Formaldehydin vapautuminen - E1

• Palokäyttäytyminen - Dfl -s1

• Biologinen kestävyys - Luokka 1

• Absoluuttinen kosteus toimitettaessa 7+2 % 

• Lämmönjohtavuus - 0,13 W/m K

• Äänen eristäytyminen - ΔLWr = 2-3 dB

• Työstötarkkuus: tarkka neljällä reunalla oleva pontti 
on jyrsitty korkealaatuisella timanttijyrsimellä. 
Kohtisuora poikkeama maksimissaan 0,2 mm 
verrattuna viereiseen parkettilautaan. (noudattaa 
suomalaista sääntöä)

Puulajien kovuudet
(Brinell metodi)

Koivu 2,5 – 3,0   Vaahtera 3,7 – 4,5
Tammi 3,2 – 3,7   Pähkinä 3,7 – 4,6
Kirsikka 3,3 – 3,8   Merbau 3,8 – 4,8
Pyökki 3,4 – 3,9  Saarni 3,7 – 4,2

Pakkaus
• Reunat on suojattu 100% kierrätetyllä pahvilla
• Pakkaus suojattu kutistekalvolla

ParlaFix 14x205x2195 mm
1 pakkaus (6 lautaa) = 2,70 m2 = 19 kg
1 lava (40 pakkausta) = 108,00 m2 = 760 kg

ParlaFix 14x190x2195 mm
1 pakkaus (6 lautaa) =2,50 m2 = 19 kg
1 lava (40 pakkausta) = 100 m2 = 760 kg

ParlaFix 14x137x2195 mm
1 pakkaus (6 lautaa) = 1,80 m2 = 14 kg
1 lava (56 pakkausta) = 100,80 m2 = 784 kg
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Aluslattialle asetettavat vaatimukset
Aluslattian pitää olla tukeva, tasainen, puhdas, kuiva ja 
kosteudelta suojattu. Tarkemmat vaatimukset aluslatti-
alle ParlaFix-asennusohjeesta, ladattavissa osoitteessa 
www.parla.fi . Alusmateriaalia käytetään  aluslattian ja 
parketin välissä kosteussulkuna ja askeläänieristeenä.

Alusmateriaali
Parla-parketinalusmateriaali koostuu n. 3 mm paksui-
sesta polyeteenisolumuovista ja n. 0,1 mm polyeteeni-
kalvosta. Rakenne antaa optimaaliset ominaisuudet 
toimia askeläänien eristäjänä ja samalla kosteussuo-
jana alapuolelta vaikuttavalle kosteudelle. 

Leveys: 1000 + 200 mm    Rullapituudet: 15 m ja  50 m
Paino: n. 195 g/m2, 15 m2 = 3 kg, 50 m2 = 10 kg

Asennus
ParlaFix-parketti asennetaan uivaksi lattiaksi. Parketti 
on irrallaan aluslattiasta, parkettilaudat kiinnitetään 
toisiinsa lukkopontilla. ParlaFix-parketti on mahdol-
lista kiinnittää myös kiinteästi aluslattiaan liimaamalla. 
Liimaus suositellaan tehtäväksi ammattiasentajan toi-
mesta. Parketin materiaalihukka on noin 5% normaa-
leissa asennuskohteissa. 

ParlaFix-parketin asennusohje ladattavissa osoitteessa 
www.parla.fi .

Lattialämmitys 
ParlaFix-parketti soveltuu asennettavaksi aluslattian 
päälle jossa on lattialämmitys. Pyökki- ja vaahterapar-
kettia ei suositella asennettavaksi lattialämmityksen 
kanssa suuren kosteuselämisen vuoksi.  Lattialämmi-
tyskohteissa on huomioitava, että lattian pintalämpö-
tila ei saa ylittää 27oC sekä alustan suhteellinen kosteus 
ei saa ylittää 80%:a.

Hoito
Hoito-ohjeet lakatulle ja luonnonöljytylle ParlaFix-
parketille ladattavissa osoitteessa www.parla.fi .
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ParlaFix - 14 x 190 x 2195 mm ParlaFix - 14 x 137 x 2195 mm

ParlaFix - 14 x 205 x 2195 mmRakenne

Tehokkaan suojan antava lakka tai öljy

Jalopuinen pintakerros

Koivusta tehty päätypontti varmistaa 
tarkan työstöjäljen ja kestävyyden

Välisäleet havupuuta. Yhdensuuntainen 
syykuvio lukitsee parketin vakaaksi

Havupuuviilu vahvistaa rakenteen
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