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Centerpiece™ är ett kubbgolv som tillverkas av kärnvirke från svensk skog. Kubben 

finns i två utföranden: Basic, som är rektangulär kubb av gran, och Hex som är 

sexkantig kubb av björk. Golvet levereras som lös kubb och skall limmas, slipas 

och ytbehandlas på plats. Resultatet blir ett stabilt, slitstarkt och vackert golv med 

unikt utseende. Det här dokumentet går igenom de olika installationsstegen från 

underlag till ytbehandling. I slutet finns ett avsnitt med exempel på produkter och 

verktyg som vi själva använder och kan rekommendera. 

Underlaget

Som för alla limmade massivträgolv ställs höga krav på underlaget för att resultatet skall bli bra. Ytan skall 
vara torr och skyddad från tillskjutande fukt underifrån. Konstruktionen skall vara stabil och inte svikta 
vid belastning. Ytan skall ha god vidhäftning mot det lim som används samt ha en dragstyrka på minst 
2,0 MPa för att kunna hålla emot fuktrörelserna i kubben. Städa bort damm och skräp så att inte limmets 
vidhäftning försämras. Här följer en beskrivning för några typer av underlag som är vanliga vid nybyggnad 
och i befintliga byggnader.

Betong / flytspackel
För betongbjälklag är det viktigt att alltid kontrollera betongens fukthalt, särskillt vid nybyggnad; kärnprov 
skall visa en relativ fuktkvot under 85%. Om ingjuten golvvärme används måste betongen fuktspärras före 
limning. Om fuktkvoten är godkänd men hög är det viktigt att välja ett parkettlim som är avsett för hög 
fuktighet.
 Idag används ofta tillsattser i betongen som kan reagera med vissa limmer. Om golvet skall limmas 
direkt mot betongen kan det därför bli nödvänding att först behandla ytan med en primer. Kontrollera med 
leverantören för limmet vilken primer som är lämpligast. 
 Ytan skall också vara jämn och ha en draghållfasthet på minst 2,0 MPa. Om golvet skall flytspacklas 
bör man alltså välja ett flytspackel/primer som uppfyller detta krav. För limning direkt på betong behöver 
förmodligen ytan slipas jämn med ABS-slip och dragstyrkan kontrolleras. 

Regelgolv med golvspånskiva
Träreglar med skruvad 22 mm spontad golvspånskiva är ett bra underlag för kubbgolv. Konstruktionen blir 
stabil och ytan ger bra fäste för limmet. Risk för tillskjutande fukt kan lätt förhindras.
 Golvspånskivans fuktkvot får ej överstiga 12%. Ytan behöver inte behandlas med primer före 
limning.

Montage på befintligt golv
Gör först en bedöming om golvytan behöver konstruktiv förstärkning eller om ytan är mycket ojämn 
och behöver nivelleras. Kontrollera även konstruktionens fuktkvot och undersök om det finns risk för 
tillskjutande fukt. Om konstruktionen är stabil, jämn och torr kan man montera (skruva eller limma) en 
plywood eller golvspånskiva som underlag att limma mot. En golvspånskiva har fördelen att man även 
förstyvar konstruktionen. Gamla brädgolv grovslipas före skiva monteras.
 Ett annat alternativ är att lägga ett flytande golv av golvspånskivor som limmas i sponten ovanpå 
det befintliga golvet. Om det finns risk för tillskjutande fukt läggs först ett lager åldersbeständig plast med 
tejpade, överlappande skarvar.
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Planering
Lägg ut en liten yta med kubb på golvet. T.ex. 20 kubb på längden och 12 på höjden. Justera fogavståndet 
så att det ser bra ut. Välj ett fogavstånd mellan 0,5 och 1,5 mm. Genom att justera fogavståndet kan man 
se till att det blir ett jämnt antal kubb från vägg till vägg. Mät avståndet för t.ex. 20 kubb på längden och 
12 kubb på höjden och skriv ner dessa värden.

Nu skall vi rita ett rutnät på golvet; I det här exemplet rymmer varje ruta 20 x 12 kubb med fog. Välj 
en 0-punkt som ligger några kubbrader (ca 3 – 4 rader) ut från respektive vägg i ett hörn. Rita nu, från 
0-punkten, den linje vi skall börja lägga utmed. Detta blir startlinjen. Därefter ritar vi en till linje från 
0-punkten som är vinkelrät mot startlinjen. Rita nu de linjer som vi skall sluta läggningen vid så att vi får 
en ruta med vinkelräta hörn, något indragen från väggarna. Nu kan vi mäta och rita in ett rutnät för 20 
x 12 kubb per ruta. Om rummet har en oregelbunden form så kan man enkelt förlänga rutnätet där det 
behövs. Ytorna mellan rutan och väggarna lägger vi sist av allt eftersom väggarna inte alltid är helt raka 
och parallella.

20 kubb = x mm 12 kubb = y mm

Lägg ut en yta med lösa kubb och justera fogavståndet till önskat 
utseende. Mät upp avståndet för ex. 20 kubb med fog och 12 rader 
med fog och använd dessa värden för dina guidelinjer.

1.  Sätt ut en 0-punkt och rita en startlinje några 
kubbrader ut från väggen.

2. Rita en rektangel med vinkelräta hörn utifrån 
startlinjen

3. Rita ut ett rutnät i rektangeln där en ruta mot-
svarar ett jämnt antal kubb + fog. 

 I det här exemplet 20 x 12 kubb per ruta.

4 Förläng rutnätet i eventuella nischer.



Läggning
Lägg ut lim med en tandad spackel längs startlinjen för 3 – 4 rader kubb i en eller två rutor. Använd en 
korslaser som guide. Lägg inte ut mer lim än att du hinner sätta ut kubben under limmets öppentid - 
Den tid det tar innan limmet ythärdar. Öppentiden varierar medvlimtyp, temperatur och luftfuktkvot, men 
är vanligtvis ca 20 minuter. Varje kubb skall tryckas ner ordentligt så att limmet får kontakt med hela 
kubbytan. Kubben kan sedan justeras något i sidled, men se till att inget lim trycks upp mellan kubben. Ta 
bort överfl ödigt lim med en spackel efter varje limning. Fortsätt på samma sätt och se till att du träffar de 
uppritade guidelinjerna.
När hela ytan i rutnätet är lagd kan vi börja lägga ytorna ut mot väggarna. Om det behövs kan man enkelt 
kapa till kubb med en späntkniv och hammare; Lägg knivseggen där du vill kapa kubben och knacka med 
en hammare på baksidan på knivbladet. Välj kubb utan kvist när du kapar.

Lägg ut en lagom mängd lim och lägg 3 - 4 rader åt 
gången. Använd krysslaser som guide för läggningen. 
Skrapa rent överfl ödigt lim mellan varje limning. 
Kubben skall tryckas ner ordentligt i limmet.

Slipning
Låt limmet härda klart. Hur lång tid detta tar beror på typ av lim, temperatur och fuktkvot i luft och 
material, men vanligtvis ca 24 timmar. Slipningen skall göras med roterande slip - Inte bandslipmaskin. Vi 
rekommenderar Bona Flexisand med Powerdrive eller liknande. Börja med 40-korns slipduk och fortsätt 
därefter med 60 och 80-korn. Byt slippapper ofta så att slipningen blir jämn. Använd kantslipmaskin med 
samma typ av slippapper för kanter och hörn. Om golvet skall fogas så görs detta nu (se nedan), annars kan 
färdigslipning göras med 100 eller 120 korns slipduk. Om golvet skall behandlas med pigmenterad olja 
rekommenderas att man stannar vid 100 eller till och med 80 korn så att pigmenten går ner djupare i träet.

Fogning
Kubbgolv kan läggas med öppna fogar, men vill man ha en jämnare och mer lättstädad golvyta kan man 
spackla fogarna med en fi ller. En fi ller är en fogmassa som skall spacklas ner i fogarna. Vissa fi llers är 
färdigblandade i olika kulörer men det fi nns även bindemedel som man själv blandar med slipdamm. Vi 
brukar rekommendera Bona Mix & Fill som är ett exempel på det sistnämnda. Fördelen med att blanda 
själv är att man kan ta fram anpassade kulörer genom att tillsätta pigment till slipdammet.
 Golvet skall spacklas i fl era omgångar eftersom fogen sjunker och spricker när den torkar. Vid den 
första spacklingen är det viktigt att man får ner fi llern så djupt som möjligt i fogen så att den inte faller ur 
när golvet slipas. Massan går djupare ner när man spacklar längs fogen än tvärs den. Spackla korsvis längs 
alla fogriktningar. Låt fogen härda några timmar och sedan över golvet igen och fyll upp fogarna. Upprepa 
dessa steg tills inga sprickor syns. Låt därefter fogen härda i minst 12 timmar innan ytan slipas ren från 
överfl ödig fi ller.



Pigmentering och ytbehandling
Kubbgolv lämpar sig bra för att behandlas med antingen olja, hårdvaxolja eller kombination av de båda. 
Olja ger ett djupgående skydd eftersom ändträet absorberar oljan mycket effektivt. Man får en vacker och 
naturlig yta och behåller träkänslan hos golvet. Hårdvaxolja tränger inte lika djupt ner, men skapar en yta 
som skyddar mot nötning, smuts och vatten. Genom att först behandla med olja och därefter med hårdvax 
får man det bästa av två världar. Vid oljning är det viktigt att golvet mättas helt. Lägg ut mer olja tills inget 
mer absorberas av golvet.
Om man vill sätta färg på golvet kan man använda en pigmenterad olja. Det finns även pigmenterade 
hårdvaxoljor, men eftersom denna infärgning blir ytligare riskerar man att färgen nöts bort i miljöer 
där golvet utsätts för hårt slitage. Kombinationen av en pigmenterad olja med en klar, matt hårdvaxolja 
fungerar bra i de flesta miljöer.
Ändträ absorberar stora mängder olja och pigment. Ett grovt slipat golv absorberar mer än ett fint slipat. 
För att hitta önskad kulörstyrka ska alltid färgtester göras på en provyta med samma slipning som det 
färdiga golvet. Laborera med olika blandningar av pigmenterad och opigmenterad olja, mätta provbiten 
med oljeblandningen och låt torka några timmar innan resultatet bedöms.
När golvet är oljat skall överflödig olja och eventuellt pigment torkas av. Polera sedan ytan med rondell för 
att få fram trätexturen igen. Om ytan skall efterbehandlas med hårdvaxolja är det viktigt att man använder 
en produkt som passar med oljan.

Ett exempel på pigmentering av Centerpiece Basic Gran,


