
       Massiva Trägolv B-kvalité 

 

 Vad är B-kvalité? 

B-sortering eller ett ekonomigolv som det kallas för är ett golv som har ett nedsatt pris pågrund av kvalitén 

på alla brädor. 

I stort sett får allt förekomma i denna sortering – kravet är egentligen att brädan ska sitta ihop. 

Det är svårt att säga vad som är mest förekommande, men exempel kan vara för mycket kvistar, sprickor, 

kvisturslag, kvisthål, fula kvistar, mycket kvistar, brännmärken, vinda/skeva brädor, färgskillnad i ytan, 

fläckvis obehandlat (om varan är ytbehandlad) är de vanligaste felen. Sedan får annat förekomma också 

såsom kupning, märg, hanteringsskador, blånad/barkbrunt, tjärved, omkant, vinkelfel i ändarna, 

dimensionsfel, listan kan göras lång, men det här är ett urval av defekter som kan bli på ett massivt 

trägolv. 

Många skador och andra defekter kan fyllas med hjälp av reparationspasta i matchande färg, dessa hittar 

du ofta som tillbehör inne på produkten, annars är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få fram 

en matchande pasta. 

Hur mycket behöver jag beställa? 

Man måste räkna med att behöva kapa bort defekter och spillet brukar vara 15-25 % beroende på 

tillverkare. Ett ekonomigolv kommer sällan eller aldrig att kunna se ut som en förstasortering även om man 

kapar bort sådant. 

 

Till större utrymmen kan det behövas 30 % extra för att få ihop ytan eller att man t.ex. köper till någon m2 

av förstasortering för att få ut brädor med ändspont. Monteringsarbetet tar oftast längre tid och själva 

arbetet blir oftast dyrare om man anlitar golvläggare vid montering av B-golv. Det är svårt att uppgradera 

ett B-golv till ett A-golv, och man kan oftast se att det är ett golv i lägre sortering som är lagt. 

 

Förpackning & Fukt 

Ett ekonomigolv har man heller inte samma krav på vad gäller fuktkvoten (får vara upp till 12 %) och det är 

också paketerat i en enklare krympplast. Plasten har små hål för att det inte skall bildas kondens under 

plasten vilket gör att omgivningens luftfuktighet lättare tas upp av träet. Av den anledningen är ett golv i B-

kvalitet egentligen olämpligt att montera på golvvärme, eftersom allt trämaterial som skall monteras på 

golvvärme får ha max 9,5 % fuktkvot. 

Vad gäller förpackningen så går detta sönder lättare och den förhindrar inte solens UV-ljus. Smuts och 

damm kan också komma in i förpackningen men detta brukar inte påverka kvaliteten på brädorna, utan det 

brukar försvinna när man städar golvet efter monteringen. 

Ett golv i ekonomikvalitet är mer lämpligt i fritidshus, men det kan fungera i bostadshus om man 

accepterar ovanstående. 

Ett golv i B-kvalitet är inte reklamationsberättigat, utan fattas det några m2 måste det tyvärr 

betraktas som en ny order. 

  

  

  

  

 

 


