
Gode rom

Tre 
–  en miljøvennlig og 

fornybar ressurs

Monterings- og 
 vedlikeholdsveiledning

MALM100
Malmfuru med  

100% kjerneved 
Monterings- og vedlikeholdsveiledning 
Moelven produserer Malm100 i mange ulike dimensjoner i både 
skurlast og høvellast.

Skurlastbord til fasade, kan også benyttes om grove dimensjoner er 
ønsket, f.eks. til gamle, vernete bygning eller store gårdsbruk og 
låver. Vi produserer og lagerfører skurbord i følgende dimensjoner:

Markedet i Norge har i senere tid etterspurt kortreiste, miljøvenn-
lige materialer som samsvarer med dagens behov for vedlikeholds-
vennlige og klimanøytrale bygg. Moelven har derfor satset 
betydelig på kanskje Norges eldste byggemateriale: Malmfuru. 

Malmfuru har lange tradisjoner i Norge både til bruk i boliger, 
stavkirker, men også innen båtbygging helt tilbake til vikingtiden. 
Moelven benytter i Malm100 kun det beste råstoffet fra spesielle 
områder i Telemark. Malmstokker med en diameter på minimum 
20 cm (kjerneved andel) sorteres ut på sagbruket og danner 
utgangspunktet til et produkt som vi har kalt: Malm100.

Malm100 er 100 % ren kjerneved og oppfyller dermed kravene til 
lang levetid ved bruk som fasadematerialer. Fasaden trenger ikke 
overflatebehandling, men Moelven kan levere Malm100 behandlet 
med jernvitrol, noe som vil føre til at den endelige patina kommer 
frem umiddelbart.

Vi produserer andre produkter og dimensjoner på forespørsel.  
Det er 4-5 ukers leveringstid på Malm100.

Produkter  
i MALM100

Vassteigen
OpaForm Arkitekter

Vassteigen
OpaForm Arkitekter
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Moelven Wood Prosjekt AS
Strandsagveien 4, NO-2383 Brumunddal  
Tel.: +47 63 95 97 50 
mwp@moelven.no  

               

www.moelven.no



 
Markedet i Norge har i senere tid etterspurt kortreiste, miljø venn lige 
materialer som samsvarer med dagens behov for vedlikeholdsvenn-
lige og klimanøytrale bygg. Moelven har derfor satset betydelig på 
kanskje Norges eldste byggemateriale: Malmfuru.

Malmfuru har lange tradisjoner i Norge både til bruk i boliger,
stavkirker, men også innen båtbygging helt tilbake til vikingtiden.
Moelven benytter i Malm100 kun det beste råstoffet fra spesielle
områder i Telemark. Malmstokker med en diameter på minimum
20 cm (kjerneved andel) sorteres ut på sagbruket og danner
utgangspunktet til et produkt som vi har kalt: Malm100.

Malm100 er 100 % ren kjerneved og oppfyller dermed kravene til
lang levetid ved bruk som fasadematerialer. Fasaden trenger ikke
overfl atebehandling, men Moelven kan levere Malm100 behandlet
med jernvitrol, noe som vil føre til at den endelige patina kommer
frem umiddelbart.

Montering og vedlikehold 
Malm100 er et produkt i kategorien: Vedlikeholdsvennlig Trelast, 
det betyr at dette produktet i utgangspunkt ikke trenger vedlike-
hold i form av overfl atebehandling. Det fi nnes dog en del 
alternativer om kunden ønsker et annet uttrykk.

Malm100 monteres med rustfrie skruer. Ligger ditt bygge prosjekt 
nær sjø eller skal overfl aten behandles med jernvitrol, må det 
benyttes syrefaste skruer.

Benyttes det beslag rund vinduer eller andre avslutning i metall, 
skal disse være enten i Rheinzink, Rustfritt stål eller belagt 
aluminium for å unngå avrenning og reaksjon med trevirket.
Husk avstand mot bakken med minst 25 cm for å unngår 
misfarging som kan oppstå grunnet regnvann som spruter tilbake 
fra bakken.

Hva er
Malm100

Ubehandlet

Ubehandlet etter 4 år
eller Osmo Patina olje

Behandlet med jernvitrol
(etter ca. 6 mnd.)

Ubehandlet

Ubehandlet etter 4 år
eller Osmo Patina olje

(etter ca. 6 mnd.)

R21 Arkitekter


