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Nyhet!



Moelven Limträpanel 
En extra bred formstabil ytterpanel på hela 22 cm, som ger huset ett gediget utseende. De breda 
brädorna skyndar på monteringen och målningen är i princip klar. Panelens enkelfasfals är en profil 
som är lämplig för liggande montering.

Bred och formstabil
Moelvens Limträpanel är en formstabil ytterpanel som tack 
vare limträpanelens uppbyggnad i lameller, inte kupar sig 
trots sin generösa bredd på 22 cm.

Borstad yta 
Moelvens limträpanel finns i en helt ny version av limträ- 
panel i och med att vi som första leverantör erbjuder borstad 
yta. Den borstade ytan förstärker intrycket av det gedigna 
och genomarbetade samtidigt som färgen fäster ännu bättre.

Enkelfasfals för liggande montering
Enkelfasfalsen leder regnvatten ifrån fasaden och är en 
profil som är lämplig för liggande montering. 

Ändspontad
Moelvens limträpanel är ändspontad för minimalt spill, 
ytterligare stabilitet och ett optimalt etstetisk utförande.

Rillade kanter
Limträpanelen har rillade kanter och rillad fas för bättre 
färgfäste och ökad hållbarhet.

Automatisk rörelsemån
En liten distans i falsen ger en naturlig rörelsemån och 
säkerställer korrekt montering.

Montering
Limträpanelen monteras på c/c 600 mm och panelens  
generösa bredd gör att monteringen går snabbt och enkelt.

Proffsmålning
De täckmålade limträpanelerna är grundmålade och målade 
med ytterligare ett lager vattenburen färg. Färgen läggs på 
med ett totalt skikt på 80 µm och panelen är klar att sätta upp. 
Efter montering behöver man bara stryka panelen en gång. 

Slamfärg
De slamfärgmålade limträpanelerna är målade med ett 
lager helmatt slamfärg. Efter montering behöver man bara 
stryka panelen en gång.

Miljöbedömningar och certifieringar
Att välja produkter som är bedömda och godkända av miljö- 
bedömningssystem är ett bra sätt att säkerställa att du 
bygger med produkter som inte påverkar människan eller 
naturen negativt. Moelven Limträpanel är miljöbedömd i 
Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Panelerna 
är dessutom Svanenlistade och kan därmed användas till 
Svanenmärkta byggnader.

Läs mer på moelven.se/limtrapanel



”För den som vill skapa ett 
särskilt gediget utseende 
på sitt hus”

Limträpanel standard
Fyra utföranden för snabb leverans, alla med enkelfasfals 
och måttet 27x220 mm i längden 4,8 meter. 

• Moelven Limträpanel Borstad Svart Slamfärg 
• Moelven Limträpanel Borstad Vit Proffs NCS S0502-Y
• Moelven Limträpanel Finsågad Röd Slamfärg
• Moelven Limträpanel Finsågad Grå Proffs NCS S 3000-N

Limträpanel special
Till unika och större byggprojekt erbjuder vi andra  
utföranden och färger. 

Borstad Svart Slamfärg Borstad Vit Proffs

Finsågad Röd Slamfärg Finsågad Grå Proffs

Observera att färgtrycket i den här foldern kan skilja sig från 
produkternas verkliga färger.

Moelven Limträpanel säljs via svensk bygghandel.  
Närmaste återförsäljare hittar du på moelven.se. 
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