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LGB Askgolv 
 
Ask är definitivt det allra mest användbara ljusa träslaget och karaktäriseras framför 
allt av en vacker och livfull ådring. Beroende på utförande kan asken ge mycket olika 
intryck.  

 
Dessutom är asken oerhört slitstark och faktum är att asken 
är väl så hård som ek. Jämfört med bok är ask mer stabil i 
sin karaktär, vilket gör trädslaget mer lämpligt vid stora 
läggningar där klimatet inte kan styras.  
 
Trots sin skönhet och de fina egenskaperna är asken 
undervärderad som träslag. Ask stocken varierar mycket i 
färg och struktur. Ytan utgörs av vitt trä och ju längre in 
emot kärnan man kommer desto brunare blir färgen.  
Bilder nedan och till vänster är från Vadstena slott. 
 

LGB Kvalité 
 
Sortering I, helt vit ask, fri från bruna inslag och kvistar. 
Däremot är ådringen livfull på precis det sätt som första 
klassens ask skall vara. 
 
Sortering II, är en blandad sortering och innehåller såväl vita 
som ljust bruna delar även innehåller den en mer 
genomgående mörk färgton, men även helt vita partier 
förekommer. Kvistar och andra "skönhetsfel" får förekomma i 
denna sortering utan begränsning. 
 
Vid mönsterläggning rekommenderar vi att endast använda Sortering I. Sortering II är en idealisk 
kombination för de flesta miljöer där livfullhet efterfrågas. Sortering II är på grund av sin livfullhet 
mer lämpad för fallande läggning. 
 
LGB Kunskap 
 
Genom LGB:s stora kunskapsbank och kontaktnät så efterstävar vi alltid långsiktiga kundrelationer. 
Eftersom vi själva väljer att marknadsföra våra produkter och noga välja vilka hantverkare som ska 
installera och leverera just ert golv är det ett sätt för oss på LGB att säkerställa att ni som kund blir 
nöjd. På detta sätt kan vi också erbjuda oss att medverka i hela processen från köp till färdigbehandlat 
golv. Man kan kalla det för ”LGB kvalitétsäkring” 
 
LGB Dimensioner 
 
Tjocklek    13 och 21mm standard, övriga dimensioner offereras 
Längd   Fallande, längd sortering mot tillägg, efter beställning 
Bredd, spontat   85-178 mm 
Bredd, tiljor   Efter beställning 
Fukthalt på leveransklart golv Understigande 10% (Svenska marknaden) 
Ytbehandling   Olja, vax alternativt lut + olja 
Eftersom LGB Askgolv inte är lagervara är det 2-4 veckors leveranstid. Det medför å andra sidan att 
det finns goda möjligheter vid beställningen att skräddarsy en lämplig sortering. 
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LGB Läggning 
 
Spikas/skruvas alternativt limmas på plana och torra underlag. Tiljorna skruvas och pluggas alternativt 
spikas uppifrån med synlig båtspik. 
 

LGB Nåtlister 
Nåtlister kan tillverkas av  varierande träslag t.ex.  
Panga 1, Valnöt 2, Merbau 3, Körsbär 4, Teak 5, Ask 6 och Björk 7.  
Nåtlisten placeras mellan varannan bräda alt. tilja. 
 
LGB Lister & Foder 
LGB tillhanda håller ett brett sortiment av lister och fodermodeller alternativt 
tillverkas önskad modell efter skiss eller idé. Träslag till listverk kan vara Panga, 
Teak, Valnöt, Merbau, Körsbär, Ask, Björk, Furu, Gran och Ek. 
 

Övrigt 
 
LGB kan vid beställning även leverera vägg- och takpaneler utifrån Ek , samt övriga träslag 
 

Fakta kring LGB Ask  
 
 Träslag Hårdhet i JANKA 
  Furu  250 janka 
  Ask  410 janka 
  Ek  450 janka 
* Uppgifterna är hämtade ur boken Träkunskap,  
  utgiven av Sveriges Skogsindustriförbund, och är skriven av: 
  Endel Saarman, professor Emeritus, Tekniska högskolan i Stockholm. 
 
Ask och dess tekniska egenskaper 
Askträ och dess tekniska egenskaper  
Täthet (vid >10% fuktkvot)  
Lätt  Gran    Asp    Furu    Al    Björk    Ask    Bok    Ek Tungt  
Hårdhet (vid >10 % fuktkvot  
Mjukt  Gran    Al    Furu    Asp    Björk    Ask    Ek    Bok Hårt  
Seghet (Böjhållfasthet 120 Mpa)  
Sprött  Gran    Asp    Furu    Al    Ek    Ask    Bok    Björk Segt  
 
 
För mer information eller frågor kontakta oss direkt eller till följande representant: 
 
  
Lokal återförsäljare; 
  


