DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Moelven ColorWood

ColorWood
I Norden er der en lang og fælles tradition for at bruge gran som
facadebeklædning, især fordi gran bevarer skønheden igennem sin lange levetid.
Moelven ColorWood er produceret af friskkvistet gran fra vores egne værker i
Värmlandstragten. Gran fra dette område har et tætvokset ved og en særlig
fiberstruktur, som blandt andet hæmmer råd og svamp. På grund af de gunstige
vækstvilkår har ColorWood en højere densitet end fx den sydsvenske
granbeklædning. Det betyder større styrke, bedre formstabilitet, øget
modstandsdygtighed og reduceret vedligehold.
Generel vedligeholdelse
Mindst 1 gang pr. år, i sommerperioden, skal de malede flader afvaskes med
sæbevand, for at fjerne støv, insekter og andre overflade forureninger som kan
danne grobund for alge og skimmelvækst.
De malede overflader og konstruktionen gennemgås for skader som skal udbedres
løbende.
Hjørne samlinger og endetræ inspiceres for revne dannelser, afskalninger o.l. og
repareres med maling
Reparation
Afvask det skadede område for at fjerne støv og lad det afvaskede område tørre
godt.
Med en pensel påføres et lag reparationsmaling i den rette nuance.
Andet lag påføres efter malings producentens anvisninger.

Vedligeholdende behandling
Alle de behandlede overflader kræver vedligeholdende malebehandling efter 3-12
år, afhængigt af miljøpåvirkningen, verdenshjørnerne og den konstruktive
beskyttelse.
Fjern løstsiddende maling mekanisk med børste.
Afvask facaden med sæbevand for at fjerne støv, insekter og andre overflade
forureninger som kan danne grobund for alge og skimmelvækst.
Efterskyl med rent vand.
Med en pensel i god kvalitet påføres et lag maling i den rette nuance.
Såfremt det skønnes nødvendigt, kan andet lag påføres efter malings
producentens anvisninger.
Al reparation og genbehandling skal udføres iht. god praksis.
Det anbefales i alle tilfælde at anvende en god kvalitetsmaling, der er kompatibel
med vandbaseret akryl- eller alkydbaseret maling.
Er overfladebehandlingen nedbrudt grundet manglende vedligeholdelse, kan
beklædningen med fordel nedvaskes med trærens, inden påføring af ny maling.

Følg som udgangspunkt anvisningerne fra producenten af malingen!
Gennemgå i øvrigt dit træværk en gang årligt.

