
Bästa starten för din fasad
– Moelven grundmålad och mellanstruken ytterpanel.

SMART 
VAL!

Vi erbjuder två behandlade ytterpaneler: Moelven Bekväm, grundmålad ytterpanel och 
Moelven Proffs, grundmålad och mellanstruken ytterpanel.

Moelvens målade ytterpaneler är det bästa valet för din fasad och din ekonomi. Målningen 
sker på färskt virke innan virket har utsatts för sol, vind och väder. Moelven Bekväm och
Moelven Proffs ökar fasadens motståndskraft, livslängd och minskar framtida underhålls-
behov. Med våra paneler får din fasad helt enkelt den bästa starten!



Viktig information!

Behandling av ändträ
Ändträet är panelens mest utsatta del. Det är därför extra viktigt att 
denna behandlas på rätt sätt. Allt ändträ ska grundoljas, grundmålas 
och därefter övermålas, helst med två lager täckfärg. Du kan beställa 
din panel i olika utföranden från din fabrik. Välj mellan ändträoljad, 
grundmålad eller både och.

Lagring
Lagra virket rätt! Allt virke ska förvaras skyddat från fukt och vatten 
och får inte förvaras så att det kommer i kontakt med jord. Mekaniska 
skador bättras med grundfärg. Nedsmutsat virke måste rengöras före 
vidare behandling.

Moelven ytterpanel

Moelven Bekväm – grundmålad ytterpanel
För att få ett bra resultat ska ytterpanelen åtminstone vara grund- 
målad på färskt virke före montering. Moelven Bekväm är klar för 
montering och kan monteras direkt på väggen oavsett årstid och 
väderlek. Detta sparar tid och är dessutom kostnadseffektivt. Andra 
och färdigstrykningen ska sedan göras inom 6 månader.

Fördelar
- Klar för montering – ingen krånglig grundmålning.
- Målning sker inomhus på färskt virke vid kontrollerad temperatur 
 och fuktkvot.
- Alltid jämn applicering. Inga missar.
- Längre intervall mellan underhållsmålningstillfällena.
- Minskad risk för framtida rötangrepp och mögelpåväxt.
- Ger ett bra underlag för mellan- och toppstrykning.
- Ger bättre totalekonomi.

Teknisk information
Moelven Bekväm grundmålas industriellt med Akzo Nobel Cuprinol 
IP 601 som är en vattenburen färg baserad på högvärdig alkyd och 
akrylat. Färgen läggs på ett skikt av 60 µm torr film. Färgen inne- 
håller ämnen som minskar risken för mögelpåväxt samt pigment som 
skyddar mot UV-strålning. Ytterpanelen övermålas lämpligen med 
två skikt toppfärg och detta kan göras med de flesta på marknaden 
förekommande toppfärger avsedda för utvändig träpanel. Observera 
att allt ändträ måste behandlas.

Toppfärger för Moelven Bekväm
För färdigmålning rekommenderas två skikt toppfärg. Färdigmålning 
bör göras snarast möjligt eller senast inom 6 månader. Övermålning 
kan göras med de på marknaden förekommande produkter som är 
avsedda för ändamålet, t ex vattenburna akrylat- eller alkydbaserade 
produkter. För bästa hållbarhet rekommenderas dock färdigmålning 
med någon av följande produkter: Cuprinol Täckfärg, Cuprinol Fasad- 
färg, Nordsjö ONE Super Tech, TINOVA VX 2 in 1 Exterior, Yunik 
Fasad, Yunik Fasad+ och andra kvalitetsfärger. Följ färgtillverkarens 
rekommendationer vid färdigmålningen. Obehandlade ytor som kap-
ytor, eventuella skador etc ska behandlas med ett fullt färgsystem, 
d v s impregnerande grundolja (rikligt), grundfärg och toppfärg.

Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyr 
rekommenderas inte.

Moelven Proffs – mellanstruken ytterpanel
För att en ytterpanel ska få det optimala skyddet ska den behandlas 
i tre steg: grundmålning – mellanstrykning – toppstrykning. Med 
Moelven Proffs är jobbet nästan klart och tidsbesparingen är stor! 
Ytterpanelen är klar för montering och behöver endast en toppstryk-
ning.

Fördelar
- Klar för montering.
- Tidsbesparande – endast en toppstrykning behövs (gäller även  
 spikskallar). 
- Målning sker inomhus på färskt virke vid kontrollerad temperatur 
 och fuktkvot.
- Alltid jämn applicering. Inga missar.
- Längre intervall mellan underhållsmålningstillfällena.
- Minskad risk för framtida rötangrepp och mögelpåväxt.
- Ger bästa totalekonomin.

Teknisk information
Moelven Proffs tvåstegsbehandlas industriellt med Akzo Nobel 
Cuprinol IP 601 som är en vattenburen färg baserad på högvärdig 
alkyd och akrylat. Färgen läggs på i två lager med ett totalt skikt av 
80 µm torr film. Färgen innehåller ämnen som minskar risken för 
mögelpåväxt samt pigment som skyddar mot UV-strålning. Ytter-
panelen övermålas lämpligen med ett skikt toppfärg och detta kan 
göras med de flesta på marknaden förekommande toppfärger avsedda 
för utvändig träpanel. Observera att allt ändträ måste behandlas.

Toppfärger för Moelven Proffs
För färdigmålning krävs endast ett skikt toppfärg. Färdigmålning 
bör göras snarast möjligt eller senast inom 6 månader. Övermålning 
kan göras med de på marknaden förekommande produkterna som är 
avsedda för ändamålet, t ex vattenburna akrylat- eller alkydbaserade 
produkter. För bästa hållbarhet rekommenderas dock färdigmålning 
med någon av följande produkter: Cuprinol Täckfärg, Cuprinol Fasad- 
färg, Nordsjö ONE Super Tech, TINOVA VX 2 in 1 Exterior, Yunik 
Fasad, Yunik Fasad+ och andra kvalitetsfärger. Följ färgtillverkarens 
rekommendationer vid färdigmålningen. Obehandlade ytor som kap-
ytor, eventuella skador etc ska behandlas med ett fullt färgsystem, 
d v s impregnerande grundolja (rikligt), grundfärg och toppfärg.

Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyr 
rekommenderas inte.
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Reklamation
Eventuell reklamation ska göras inom en vecka från leveransdatum och 
före montering.


