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Beskrivning

I detta användningsexempel visar vi hur man byter parkettstavar i ett befint-
ligt parkettgolv. Om parkettgolvet är skadat räcker det oftast med att bara 
byta det skadade stället.
Ett professionellt byte kräver yrkesskicklighet och professionella handverktyg. 
För att parkettgolvet ska ge ett snyggt helhetsintryck även efter repara-
tionen, måste de nya parkettstavarna ha samma yta, färg, sortering och 
fukthalt som det befintliga golvet. 

Det är viktigt att arbetet endast utförs med precisa och professionella verktyg.
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Byte av stavdelar - parkett med  
limfria förbindningar
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B
Maskiner/tillbehör

Grundutrustning:

Arbetsföljd:

Borra och försänka för styrskena •
Fräsa första tvärskarven •
Såga längs med staven •
Såga kryss vid den andra tvärskarven •
Ta bort en stav ur parkettgolvet •
Mäta upp och passa in ersättningsstaven  •
Limma ersättningsstaven •

C
Förbereda/ställa in

Med utgångspunkt från parkettstavens skarv märker man, med hänsyn till 
lamellförskjutningen, ut 40 till 60 cm av det parkettelement som ska tas 
bort med en anslagsvinkel i rät vinkel mot långsidan (se bild 527/3). Om det 
skadade stället ligger mer än 60 cm från nästa parkettstavsskarv, gör man 
en markering i rät vinkel till vänster och höger om skadan på ett avstånd av 
40 till 60 cm.

527/02

527/03

Benämning Art.nr

Handöverfräs OF 1010 EBQ-Set 574 234

Notfräs HW S8 D14/20 490 964

Fininställning för styranslag FE-FS/OF1000 488 754

2 st längdstopp FS-FB 485 827

Sänksåg TS 55 EBQ-Plus 561 162

Skruvdragare TDK 12 CE-NC 45-Plus 564 131

2 st spånskivsskruvar 4x20 mm

Dragsåg PRECISIO CS 50 EB 561 180

CTM-dammsugare
Stämjärn
Hammare
Anslagsvinkel
Tumstock
Slagkloss
PVAC-parkettlim



3/7

527/04

527/06

527/05

1. Borra och försänka för styrskenan
Styrskenan måste borras och försänkas för spånskivsskruvarna (t ex Ø 4 mm för 
skruvar 4 x 20 mm). Avståndet mellan hålen måste vara kortare än parkett-
stavens bredd (se bild 527/4). Försänk hålen så, att skruvhuvudet är i linje 
med styrskenans ovansida.

1.1. Justera styrskenan 
Styrskenan ska placeras i exakt rät vinkel mot parkettstavens långsida, ca 
3–4 cm från markeringen. Då finns det tillräckligt med plats för att fräsa 
båda omgångarna med samma inställning under den efterföljande fräs-
ningen. 
Placera ut styrskenan och skruva fast den med två spånskivsskruvar  
4 x 20 mm på den skadade delen av parkettstaven.

2. Fräsa tvärskarv
Sätt i notfräsen till markeringen på frässkaftet i handöverfräsen och  •
spänn fast den.
Placera handöverfräs OF 1010 EBQ med styrskensadapter och monterad  •
fininställning (1) på styrskenan, och lägg handöverfräsens stöd (2) på 
parkettgolvet (se bild 527/5). Handöverfräsen ska ligga plant på styrskenan 
och styrskensadaptern måste röra sig utan spelrum på styrskenan. Ställ 
in styrskensadaptern vid behov.

Med de båda längdstoppen (3) på styrskenan ställer man in längden som  •
ska fräsas på tvärskarven (se bild 527/6). Placera fräsens centrifugalra-
die exakt på markeringen (se även bild 527/9), lägg an längdstoppen mot 
handöverfräsens bord och spänn fast dem.   
Ställ in fräsdjupet på 5 mm på handöverfräsen och fräs ett spår.  •
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E
Tillvägagångssätt

Genom den första tvärfräsningen skapas den nya kanten på parkettstavens 
skarv för ersättningsdelen och den senare spontens ovansida efterbildas, 
på vilken den nya delelementet vilar.

Anslut sugslangen till handöverfräsen, ställ in varvtalssteg 6, sätt på  •
styrskensadaptern på styrskenan och koppla till maskinen.
Lägg an handöverfräsen mot det bakre längdstoppet och kör sedan lång- •
samt till det inställda fräsdjupet på revolveranslaget (fräsdjup 5 mm). 
Fräs sedan ett spår mellan stoppen (se bild 527/7).

 
 

I nästa moment fräser man sedan ett spår med 8 mm förskjutning mot 
parkettstavens skarvkant, så att parkettstaven blir helt genomfräst.

Med fininställningen ställer man sedan om handöverfräsen 7–8 mm från  •
det frästa spåret i riktning mot staven som ska bytas ut.
Ställ in fräsdjupet på parkettstavens tjocklek. •
Placera handöverfräsen mot det bakre längdstoppet och fräs igenom  •
parkettstaven (se bild 527/8 och bild 527/9).

 

Genom de båda fräsningarna utmed hela parkettstavens bredd har det 
uppstått en ny spontyta och en främre övergång från ersättningsstaven till 
det befintliga parkettgolvet.
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3. Längdsnitt i ersättningsstaven 

Med sänksågen TS 55 EBQ och styrskenan sågar man två längdsnitt (se bild 
527/12) och sedan två kryss (2, se punkt 4) i parkettstaven som ska bytas ut 
(se bild 527/13).

Ställ in sågdjupet på sänksågen TS 55 EBQ på parkettens tjocklek. •
Skruva fast styrskenan med spånskivsskruvarna längs med på parkett- •
staven som ska bytas ut.
Placera sänksågen TS 55 EBQ på styrskenan och ställ vid behov in den  •
utan spelrum med de båda justeringsbackarna på styrskenan. Ställ in 
varvtalssteg 6 och anslut sugslangen.
Såga därefter ett snitt utmed hela längden på parkettstaven med denna  •
inställning. 
Gör sedan ett likadant snitt på den andra sidan. •

4. Såga kryss vid parkettstavens skarv

På den andra parkettstavsskarven gör man två kryssformade snitt (2) i 
staven som ska bytas ut (se bild 527/13). Sågsnitten ska gå från mitten av 
staven ända ut till längdsnitten (1).

Lägg styrskenan på parketten, justera och skruva fast den med spån- •
skivsskruvarna på ersättningsstaven.Gör ett sänksnitt ända till längd-
snittet.

Gör likadant för det andra snittet. •

5. Kapa stagen och bända ut den skadade staven

Med ett vasst stämjärn kapar man de sista stagen på tvärskarven  
(se bild 527/14).
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Sänksnitt
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527/15

Även den del av parkettstaven som sitter kvar ska bändas loss försiktigt 
med stämjärnet och/eller en skruvmejsel (se bild 527/15).

Därefter tar man bort resten av parkettstaven framtill från tvärkanten. 
Även denna resterande del ska lossas försiktigt från tvärskarven med ett 
stämjärn.

Sedan suger man upp spån och parkettrester från det underliggande golvet 
med dammsugaren. 

6. Mäta upp och sätta i ny stav

Man lägger på den utvalda ersättningsstaven och markerar längden med en 
blyertspenna.
Först bearbetar man ersättningsstavens kortsida, sedan långsidan. 

Kortsida:
Ställ in såghöjden så, att övermåttet på ersättningsstaven motsvarar  •
djupet på fräsningen i golvet (i exemplet 5 mm).
Ställ in varvtalssteg 6 på Precisio CS 50 EB och anslut sugslangen. •
Lägg ersättningsstaven på undersidan och mot långsidan av vinkelansla- •
get, koppla till maskinen och efterbilda överlappningen på tvärskarvkan-
ten med flera snitt med draganordningen (se bild 527/16).

Tips: Om falsen är lite större än 8 mm, undviker man spänningar i parkett-
fogen och det går lättare att sätta i ersättningsstaven.  

Långsida:
Såga exakt utmed långsidan på ersättningsstaven med   •
Precisio CS 50 EB.
Såga sedan låsenheten (1) och spårsidorna (2) på ersättningsdelen   •
på lång- och kortsidan med Precisio CS 50 EB (se bild 527/17).
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Vårt användningsexempel är en rekommendation som utarbetats vid praktisk använd-
ning. De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi oss 
all garanti. Inga rättsliga anspråk kan av dessa skäl ställas gentemot Festool. Följ 
alltid säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen som medföljer varje produkt.

www.festool.com

7. Limma ersättningselement

För att fixera ersättningsstaven ordentligt limmar man sponten på längd- och 
framsidan med PVAC-lim.

Den nya parkettdelen läggs i försiktigt och fogas samman med motliggande 
förbindning med lätta hammarslag mot en slagkloss (se bild 527/18).

Limmet måste torka i minst 2 timmar innan det fäster ordentligt. För att få 
perfekt passning under härdningen kan man lägga tyngder på den limmade 
parkettdelen.

Eventuella brister i inpassningen resp fogningen kan korrigeras med  
tvåkomponentskitt och kittresterna kan tas bort med aceton.

Avslutningsvis behandlar man det reparerade stället med samma medel 
och metoder som ytan runt omkring.
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