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INFORMATIONSSTRUKTUR
Informationen i Byggvarudeklarationen (BVD) är överstyrande informationen i Produktinstruktionen. Informationen
i Produktinstruktionen är överstyrande information på ev annan plats tex webbsidor.
BYGGVARUDEKLARATION
I övrigt hänvisas till aktuell Byggvarudeklaration (BVD).
Brandteknisk klassificering

Brandklasser enligt aktuella dokument via moelven.se

MATERIALSPECIFIKATION
Produktbeskrivning
Träslag
Profil
Dimension
Kvalité / sortering

: Träfasad granpanel
: Gran
: Normalt standardprofiler
: Normalt standard
: G4-2

LAGRING OCH HANTERING INNAN

MONTAGE

Brandimpregnerat trä skall lagras torrt och luftigt på byggarbetsplatsen / lagret
Brandimpregnerat trä skall inte utsättas för fuktighet under lagringstiden.

MONTERING
Brandimpregnerat trä ska inte stå i direkt kontakt med jord, eller direkt kontakt med fuktighet, klädningen skall
luftas på baksidan, min. 22mm.
Ändträt grundoljas, grundas och målas så fort som möjligt.
Rostfria eller galvaniserade infästningar. Avfall / restvaror kan komposteras.
WFP Brandimpregnerad spikläkt som levereras utan målning ska snarast möjligt byggas in bakom en skyddande
panel. Vid påmontering av annan panel än träbaserad panel kan det uppstå en kemiskt reaktion mellan läkt och
annat panelmaterial. Ta kontakt med materialleverantör för närmare vägledning.
EFTERBEHANDLING
Granpanel BT WFP Brandimp levereras som standard grundmålad och mellanstruken.
Enligt Bruksklass EXT uförs grundmålningen med 1 strykning 3 sidor med Teknos Teknol 2881 och
mellanstrykningen görs 1 strykning 3-sidor med Teknos Nordica Eco. Total påläggsmängd 250 g/m2 våtfilm.
Toppmålning kan ske med Teknos Noridca Eko Husfärg och ska ske efter montering omedelbart så snart
vädret tillåter.
Ändträt grundoljas, grundas och målas så fort som möjligt av kund på arbetsplats.
Mät fuktinnehåll innan ny målning. Panelen får inte ha högre fukthalt än 17%. Vid fuktmätning av
brandimpregnerat trä måste fukt-vägningsmetoden användas.
UNDERHÅLL
Detta dokument skall förvaras av fastighetsägaren (ansvarig för underhåll).
Klädning/behandlingen inspekteras varje år. Underhållsjournal rekommenderas. Skador i behandlingen rengöres
och målas omedelbart med toppfärg enligt ovan (efterbehandling), för att undvika utfällning av
brandimpregneringen och upptagning av fukt.
Normalt bör ommålning ske efter 8-12 år eller tätare om underhåll är
nödvändigt. Gäller inte hyvlad yta där ommålning kan behövas tätare till mycket tätare med toppfärg
enligt ovan (efterbehandling). Klädningen bör rengöras innan ny bestrykning dock ej med
högtryckstvätt.

Mät fuktinnehåll innan ny målning. Panelen får inte ha högre fukthalt än 17%. Vid fuktmätning av
brandimpregnerat trä måste fukt-vägningsmetoden användas.
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