
 

                                                                          
 

BT Brandskyddat Trä, impregnerat med WFP 
– Träfasad granpanel 

Moelven Wood Projekt 
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Box 8006 
650 08 Karlstad  

Tlf: 010-1225060 
Fax: 054-536410 
www.moelven.se 

 

Brandteknisk klassificering B-s1,d0  

alt 
SP Fire 105 (obs att spikläkt ska brandimp) 

  

Andra klassificeringar Bruksklass Utomhus (EXT). Not: testad på annat färgfabrikat än nedan. 
Fråga efter aktuella 

                                 
 

MATERIALSPECIFIKATION 
Produktbeskrivning           : Träfasad granpanel        
Träslag                              : Gran  
Profil                                 : Antingen standardprofiler från prislista, eller specialproducerade profiler 
Dimension                        : Standard eller special           
Kvalité / sortering             : 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. 

EFTERBEHANDLING 
Granpanel BT Brandimp levereras som standard grundmålad vit (Bekväm) eller grundmålad och 
mellanstruken (Proffs).  
 
Grundmålningen (Bekväm) görs 1 strykning 3 sidor med Cuprinol IP (vattenburen alkyd-akryl). 
Levereras panelen mellanstruken (Proffs, 1 grundstrykning 1 toppstryk) så är mellanstrykningen med Cuprinol IP 
(vattenburen alkyd-akryl). 
Granpanel BT Brandimp ska övermålas med totalt två lager toppfärg och kan målas med akrylatfärger från de 
flesta fabrikat. T ex Alcros Bestå, Täck och Fasad, Beckers Perfekt Akrylat och Perfekt Täcklasyr, Alpina 
uteakrylat, Nordica Eco, Flugger uteakrylat och Yunik Fasadfärg. Dessutom kan husfärger av typen 
alkydoljefärger användas. T ex Alcro Modern Oljefärg, Beckers Perfekt Oljefärg, Cuprinol fasadfärg, Tinova VX 
och Yunik Oljefärg Plus. 
 
Övermålningsstryk 1 ska ske omedelbart efter montering (om inte panelen levererades mellanstruken) 
och stryk två sker omedelbart därefter så snart vädret tillåter. 
 
Ändträt grundoljas, grundas och målas så fort som möjligt. 
 
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 8-15 år eller tätare om underhåll är  

http://www.moelven/


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. Saltkristaller kan tränga fram genom målningen. Dessa borstas bort med borste. 
 
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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