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Sammenliming av gulvbord ved lakkering.
Blocking tendency of floor seals.
Eirik Raknes, Norsk Treteknisk Institutt.

Bakgrunn.
Ved lakkering av nye tregulv er trematerialene svært ofte for fuktige i forhold til
romklimaet. Dette kan dels komme av at materialene bare er "trelasttørket" eller
har vært lagret på kaldlager (ca. 1^6-1,8% trefuktighet), og dels av at spesialtørkede gulvbord ikke tørkes langt nok ned. De tørkes gjerne til1}-12o/o, mens
de fra lakkeringssynspunkt burde hatt B-9%.

I første fyringssesong tørker materialene oftest ned til 6-7o/o, og dersom det er
brukt err gulvlakk som er for sterk, får man følgende skader:

-

"Intervallfuger", dvs. at istedenfor smale fuger overalt, får man 3-5 bord
som henger tett sammen, og to brede fuger istedenfor 4-6 smale.

-

Fastlimte fotlister. Her blir det særlig skader ved tversgående lister: Lakken
"slites" i stykker og tar ofte med seg litt av treet.

På paneler har man tilsvarende problemer, men da alle dimensjoner er tynnere
her, blir det gjerne følgende skader:

-

Sprekker i "overleppa" på nota,
Sprekker i fjæra.
Sþrekker midt på bordet, særlig ved tynn panel og sporhøvling.
Fastlimte fotlister.

Mulige løsninger.
Følgende løsninger kan være aktuelle:

1.
2.

Bruke en lakk eller annen behandling som ikke "limer".
La gulv/panel stå ubehandlet

til slutten av en fyringssesong.

Dette har visse ulemPer:

-

Gulvene kan bli tilsmusset og slitt i denne perioden. (Men de kan
dekkes.)
Både paneler og gulv vil mørkne i lyset der de ikke er dekket.
Steder som er dekket til vil forbli lyse.
Man vil fortsatt ha problemet med listene.

3.

Lakkere kantene på gulvbord og panelbord med en svak lakk før de
spikres på. Det er muligens nok å lakkere den ene kanten, enten
notkanten eller fiærkanten etter hva som er mest praktisk.

4.

Behandle gulvene med en lys gulvolj", og vente med å lakkere til slutten
av første fiiringssesong. Det må da brukes en lakk som oljen tåIer, dvs.
en som er vannfortynnbar eller løst i white spirit.

5. I en rapport om Floor Seals (TRADA 1959) anbefaler V.R. Gray å vokse
kantene før gulvet legges. Dette er nok effektivt, men vil kunne gi
problemer med vedheft og tørking dersom det kommer voks på flatene
også.

Lakkeringsforsøk.
For å få litt bedre kunnskap om disse forhold, har NTI utført et lakkeringsforsøk
der vi undersØkte betydningen av noen av de nevnte faktorene.

Prøvestykker.
Det ble laget 10 prøvestykker som var bygget opp på følgende møIei

Av 48 mm x 98 mm gran ble det laget lammel på 500 mm x 1060 mm. På hver
side av rammene ble det spikret L5 gulvbord av furu, 500 mm x 70 mm x
2L rnrn. På denne måten fikk vi 20 "gulvflater".
Materialene ble kjøpt trelasttørre, dvs. med ca. 17-1,8% trefuktighet. De ble lagret
i fuktig klimarom,TO"C,90% relativ fuktighet, slik at de holdt ca. 1.7-1,8o/o
trefuktighet også når de ble spikret på.

Lakker og olfer.
FøIgende gulvlakker/oljer ble prøvet:

1,.

Gyldenlakk (Star Maling- og lakkfabrikk A/S).
2-komponents polyuretan/akryllakk, vannfortynnbar.

2.
3.

D 503 Pacific 2k (Boen bruk A/S), Type: Som nr,

4.

Formell V (A/S Scandia Kjemiske).
1-komponents polyuretan/akryllakk, vannfortynnbar.

5.
6.

D 503 Pacific 1k (Boen Bruk A/S). Typ" som nr. 4.

7.

Aristokrat Slottslakk (lotun A/S), Type: Som

1.

DD-Iakk 2000 (A/S Scandia Kjemiske).
2-komponents polyuretanlakk, organisk løst.

3-stjerners klarlakk (A/S Scandia Kjemiske).
l-komponents uretanalkydlakk, organisk løst.
6.

B.

Timberex (Lie Høvleri A/S).
Vegetabilsk olje, organisk løst.

g.

Treolje for lyse tresorter (A/S Scandia Kjemiske).
Alkydolje, organisk løst.

Lakkering.
PrØve nr. 1.-7 ble iakkert med 2 strøk av lakkene 1-7, respektive. Det ble brukt
samme iakk på begge sider, men på den ene siden ble alle bordkantene
foriakkert før påspikringen. Det ble da brukt ett strøk av en antatt svak lakk,
nemlig Interiørmatt 899 (A/S Scancia Kjemiske). Dette er en organisk løst
termoplastlakk beregnet for bruk på paneì.er.

Prøve nr. B ble oljet på begge sider med 2 x Timberex, og prøve nr.
2 x Scandia Treolje.
Prøve nr. 10

I

med

fikk i første omgang være ubehandlet.

Prøvestykkene ble tatt ut av det våte klimarommet ogplassert i vanlig romkLima
(ca. 20'C og aO% rel. fuktighet) kvelden før de skulle lakkeres. Dette for at de
skulle tørké og krympe litt på overflaten, slik at det rant lakk ned mellom
bordene.
En tilsvarende tørking mellom gulvlegging og lakkering
praksis.

vil vanligvis

også skje

Eksponering, bedømmelse.
Etter lakkering fikk alle 10 prøvene stå 3 uker i normalklima, 20.C og 650/o rel.
fuktighet. Derétter stod de B uker ilørl klima, ca. 25"C og 30% rel. fuktighet.
Dette svarer til ca, 6% trefuktighet.

Etter denne tørkingen ble sammenliming bedømt.

Lakkering og ny eksponering av prøvene B-10.
Disse prøvene, som altså hadde tørket ut B uker i 6%-klima, ble lakkert som
føIger mens de ennå var tØrre:

Ramme B (oljet med nr, B, Timberex):
Side A: 2 x Gyldenlakk (nr. 1)
Side B: 2 xD 503 Pacific 2k (nr.

2)

Ramme 9 (oljet med nr. 9, Scandia Treolje):
Side A: 2 x Gyldenlakk (nr. 1)
Side B: 2 xD 503 Pacific 2k (nr. 2)
Ramme 10 (ubehandlet, men tørket):
Side A: 2 x Gyldenlakk (nr. L)
Side B: 2 xDD 2000 (nr. 3)

i

Etter tørking i ca. 1 uke fikk prøvene 8-10 stå B uker i fuktig klima, 20'C og 90%
rel. fuktighet, og deretter B uker i lørl klima, ca. 25oC og ca. 30% rel. fuktighet.

Sammenliming ble så bedømt.

Prøveresultater.
Hver gulvflate består av L5 bord, slik at detblir 14 fug_er. !{"?t fugeer 50 cm
lang, óg total fugelengde blir 700 cm. Sammenliming ble bedømt på tre måter:

-

Hvor mange bord som hang sammen (f.eks. 2 + 3 + 3). Her er det tatt med
o//e som hãng sammen p.g.a. liming, også de som bare var delvis limt.

-

Total sammenlimt fugelengde, cm.

Antall fuger helt uten sammenliming (maks. 14).

Prøveresultatene finnes
er vist i fig. 1-4.

Kommentarer

til

i tabellene

1 og 2, ogbilder av de forskjellige lakktyper

resultatene.

Når man spikrer så fuktige gulvbord som vi har gjort her,-vil mran ta store
åpninger mellom bordene ñår de tørker, uansett behandling. Apqt+gene vil
,rät" ñrinst skjemmende når de er jevnt fordelt over þele gulvet, slik de vil være
når man ikke har sammenliming. Selv da vil de imidlertid kunne variere litt i
bredde, fordi gulvbordene har litt forskjellig krymping.

Uten forlakkerte kanter.
Av tabell

-

1-

og fig. 1-4 ser

vi at vi får kraftig sammenliming med

2k vannbåret polyuretan/akryllakk (1B og 2B).
Organisk løst 2k DD-Iakk (38).
lk;annbåret polyuretan/akryllakk (48 og 5B).

Ubetydelig sammenliming gir

-

Uretanalkydlakk, organisk løst (68, 7B).
Gulvoljer, organisk løst (B og 9).

Med forlakkerte kanter.
Av tabell L og figurene ser vi at forlakkering var uten hjelp ved organisk løst DDlakk (34). Dette skyldes muligens at DD-Iakken løste opp kantlakken.
Forlakkering hjalp litt ved 2k vannbåret polyuretan/akryl
ved tk vannbåret polyuretan/akryl (4,A., 5A).
Organisk løst uretanalkyd limer så lite
rolle.

(1,A.,

2A), og betydelig

i alle fall at forlakkering ikke spiller noen

Oljing, tørking og lakkering.
Dette er absolutt en brukbar metode dersom man skal lakkere med vannbårne
lakker som 2k polyuretan/akryl. Tabell 2 viser at man da får liten sammenliming
(glt, B/2, olt og 9lz).
Denne metode kan også brukes ved vannbårne 1-k polyuretan/akryllakker, og
ved lakker som er løst i white spirit. Den må imidlertid ikke brukes dersom man
har tenkt å lakkere med organisk løst 2k DD-lakk, da den vil få oljefilmen til å
"koke" og blære seg.

Tørking og lakkering.
Dette er også en bra metode, og ved 2k organisk løst DD-lakk fikk vi ingen
sammenliming (tabell 2, lol 3).
Den vannbårne 2k-lakken (tOlt) ga imidlertid litt sammenliming også her,
muligens fordi den får bordene til å svelle litt, slik at de "når sammen" enkelte
steder.

Konklusioner.
Ved vurdering av resultatene må en ta hensyn til at dette er et forsøk med nokså
begrenset omfang, og at resultatene strengt tatt bare gjelder for de undersøkte
mãterialer under våre forsøksbetingelser.
En må også ta hensyn til at sammellimingen vi fikk i mange tilfeller var nokså
iokal. De.-tte kan væie nok til å holde våre 50 cm lange bord sammen, mens bord
i fuli lengde kanskje hadde sluppet hverandre. Lakkene kan derfor muligens
vise noe mindre sammenliming i praksis enn våre forsøk tyder på.

Med disse forbehold synes resultatene våre å vise følgende:

Kraftig sammenliming får vi med
- 2k organisk løst polyuretanlakk (DD-lakk),
- 2k vannbåret polyuretan/akryllakk,
- 1k vannbåret poiyuretan/akryllakk'
Forlakkering av kantene med en (antatt) svak lakk hjalp lite eller ingenting_ ved
DD-lakk, litt ved 2k polyuretan/akryl og betydelig ved 1k-polyuretan/akryl,
men litt sammenliming ble det også der likevel. Det er mulig at andre "svake"
Iakker ville gitt bedre resultat av forlakkering.

Ubetydelig sammenliming får vi med

-

Organisk løst uretanalkYdlakk,
Orfanisk løste gulvoljer, både vegetabils\" og alkydoljer, - Oljing med orgánisk løst gulvolje, og lak\ering med_ vannbåret- eller white
spírit-Iøst lakk (ikke DD-lakk!) etter-at gulvbordene har fått tørket ut,
L-akkering etter at gulvbordene har fått tørket ut, og helst på slutten av en
fyringssesong.

TiI slutt: Selv om vi unngår sammenliming, vil vi få store og skjemmende

sprekker mellom gulvbordene dersom de spikres fast i fuktig tilstand. Det beste
er derfor å kjøpe bord med riktig fuktighel, B-9o/o. Ved bordbredder opp til
90 mm kan man også la dem få tørke ut før de spikres fast. Er bordene bredere
enn ca. g0 mm, risikerer man så store deformasjoner under tørkingen at man
ikke greier å tvinge dem sammen ved leggingen.
På grunn av årstidsvariasjonene i inneklima, vil vi få_en viss åpning meilom
bordene når de er på det tørreste, selv om alt gjøres riktig. Vil vi ha et gulv som
er helt tett hele året, må det limes og legges flytende.
Forlakkerte kanter * (A)
Prefinished edges * (A)

Ikke forlakkerte kanter (B)
Edges not prefinished (B)
sammen

Äpne
fuger

Blocked

Open

Henger

Lakk/olje
Lacquer/oil

Limt, cm
Glued, cm

joints

Henger
sammen

,A.pne

Limt,

fuger

CIn

Blocked

Open

GIued,

ioints CM

6. 3-stìerners (1k,

o)

2+2+2

11

= 400
= 100

(fk,

O)

2+2
2+2
2+2

1.2

=60

2+2

12

= 2BO
= 350
= 44O
= 160
= 2OO
= 100
=60

L2

(ubet.)

2+2+2

1_1

(ubet.)

72

(ubet,)

2+2

1.2

(ubet.)

1. Gvldenlakk (2k, v)
2. D 503 Pacific (zk,V)
J. DD 2OOO (2k, o)
4. Formel V [1k, V]
5. D 503 Pacific (1k, V)
7. Aristokrat

8. Timberex (olie, O)
9, Treolie (olie, O)

5+3+3+4

2

=

3+4+4+3

3

= 480

7

4+5+6

2

2+7 +3+3

3

4+5+2+4

J

= 4OO
= 450

4+5+2+4

J

5x2
6x2

I
I

3+2+2+3+2

7

5

+5+5

530

3

x2

7

Prøver lakkert/oljet ved ca. \7-18% trefuktighet. Bedømt etter I uker i tørt klima.
Tabhe 1. Flooring nailed and finished at 17-15% wood moisture content. Blocking evaluated
after I weeks in dry atmosphere.

Tabell

I.

V; Vannfortynnbar. (Waterb orne)
O: Organisk løsl. (solventborne)
* : Nr. B og 9 er ikke forlakkert.
*r Nos. 8 and I without prefinished

edges.

Äpne fuger
Open joints

Limt, cm

Behandling
Treatment

Henger
sammen

B/r (Timberex +) Gyldenlakk (2k, V)
a/z (Timberex +) D 503 Pacific (2k, V)

2+2(+2)

1L

2+2

12

th

4x2
4x2
2+2+2

10

=55
=80
= 1.2O

10

=BO

1.1

=

GLued, cm

Blocked

(Treolje +) Gyldenlakk (2k, V)
9/2 [Treolje +) D 503 Pacific (2k, V)
1oh Tørkine, Gvldenlakk (2k, V)
10/3 Tørkins, DD 2000 (2k, O)

(12)

L1-O

t4

Tabell 2. Oljet, tørket og lakkert (B og 9), samt tørket og lakkert (ro).
e)' Dried unfinished to 6/o
rable 2' oil treated' dried to

fo/;î i,f;ü:"'i::;::i:o'?riio

Summary.
The blocking tendency of various floor seals was investigated, using small
"floors" as test pieces. These were made up by nailing 15 pieces,
500 mm x 70 mm x 21- mm of spruce TG-boards to 500 mm x 1060 mm frames
made of +g mm x 98 mm spruce. Wood moisture content: 17-1,8o/o.
On half of the floors the board edges were treated with a (supposed to be)
"\ reak" lacquer before nailing, to prevent blocking. After one night's drying in
ambient atmosphere, in order to get some surface drying and shrinking so that
the lacquer could get into the joints, the floors were finished with various
Iacquers and oils.

They were then allowed to dry, first for 3 weeks in zO"Cl650/0 rel.h. and then for
B weeks in 25"Cl3\o/o rel.h. corresponding to approx. 6% wood moisture
content. Blocking was then evaluated as follows:

-

by counting boards sticking together, f.i. "2+3+2". Also boards sticking
partly were included,

-

by measuring the total length of giued joint in cm (theoretical maximum:
700 cm),

-

by counting the number of fully open joints (max. 1a).

Test results are given in tables 1 and 2, and examples are shown in fig. 1-4.

2-part waterborne p.u./acrylics, no. 1 and 2, gave severe blocking. Prefinishing
of edges helped only a little (table 1 and fig. r).
2-part solventborne p.u.-lacquer ("DD"), no. 3, gave severe blocking.
Prefinishing of edges was of no help (table 1., fig, a),

l-part waterborne p.u./acrylics, no. 5 and 6, also gave severe blocking, but
prefinishing the edges was of considerable help (table 1 and fíg. 2).
Solventborne urethane/alkyd, no. 6 and 7, vegetable drying oil, no, B, and alkyd
drying oil , no. 9, gave almost no blocking [table 1 and fig. e).
Some of the floors were oil treated, dried to 6% w.m.c. and then lacquered. The
waterborne 2-part p.u./acrylics, B/1, Bl2, gl1. andgl2, table 2, still gave a little
blocking, possibly because they swelled the wood sufficiently to get contact in
some of the joints.
One of the floors was allowed to dry unfinished to 60/o w.m.c. and then
lacquered with solventborne 2k-p.u. ("DD"). This was completely free from
blocking (tolt and 1ol3, table 2),

Note: Strictly speaking the results are only valid for the materials and

conditions used.

{Æ

dË
]:::=;l::::.
'.=i,,r

Fíg.2,l-komponentsvannbår:tf""J,r"i'i:îï\.g.inåî,îåi"_åj:tttsammenlimine(+B).
L-part waterborne polyurethane/acrylics also -gave,severe blo.c.king (aB). Prefinishing the edges
was of considerable help (aA).

1,1,

=:li=
:

Fig. 3. Organisk løst uretanalkydlakk (zB) og gulvolje (8) ga ubetydelig sammenliming.
Solventborne urethane/olkyd (zB) and solventborne

3.,#:

'-Ë

oil (8) gave almost no blocking.

&3 **

Fig.4. Organisk løst 2k DD-Iakk ga kraftig sammenliming (sB). Kantlakkering hjalp lite og
ingenting (3,{'),
Solventborne 2-part polyurethane ("DD") gove severe blocking (sB). Prefinishing the
edges was of no help (sA).
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