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DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Gem denne vejledning igennem hele produktets brugstid
Brugsvejledning til Moelven Attityd, Effekt og Trend massive træpaneler.
Generelt
Da træ er et levende materiale, vil det arbejde i takt med luftens skiftende fugtighed i løbet af året. Profiler udsat for sådanne fugtsvingninger kan derfor i værste
fald blive krumme, ”trække sig”, eller der kan opstå forskellige bredder i grøften. Genvækstanlæg kan i nogle tilfælde ”accelerere” dette, da brug af et sådant anlæg
kan nedsætte den relative luftfugtighed betragteligt i boligen (under 40%). Sådanne tilfælde vil ikke blive betragtet som reklamationsberettiget.
Ved at følge denne vejledning nøje, kan eventuelle problemer til dels modvirkes. Gældende bygningsreglement skal som minimum overholdes, dog skal
eventuelle skærpede krav i denne vejledning altid overholdes for at opretholde reklamationsretten.
Rengøring
Beskidte paneler rengøres med støvsuger og en blød børste. Er det nødvendigt at anvende sæbevand eller traditionelle rengøringsmidler, er det vigtigt at de ikke
indeholder opløsningsmidler, tensider, ammoniak eller lignende, da man risikerer at ødelægge overfladerne på panelerne.
Ved rengøring med væsker eftertørres panelerne med en tør klud.
Ubehandlede paneler er som udgangspunkt meget svære at holde rene samt meget modtagelige for skidt og snavs, fordi porerne i træet er åbne og let modtagelige
for snavs. Bedste resultat opnås ved at overfladebehandle panelerne.
Vedligeholdelse
I princippet er der ingen vedligeholdelse ved Moelvens træprofiler. Overfladen på Moelvens træprofiler, som er behandlet med en laserende hvidtonet voks
fra fabrik, er lysægte, så godt som det nu lader sig gøre, da en vis patina/afmatning af farven altid vil finde sted i forbindelse med træbaserede produkter.
Paneler i fyr vil få et flot, varieret spil, da kernetræet med tiden vil trække yderligere frem.
Profiler i gran har et mere ensartet spil. Patina/afmatning af farven er ikke reklamationsberettiget.
Moelvens træprofiler med heldækkende maling har 5 års garanti mod knastgulning/gennemslag. Gem kvittering og etiket på emballagen - dette er garantibevis.
Se afsnit om maling af paneler for at afhjælpe knastgulning.
Maling af paneler
Ved ommaling af behandlede paneler samt ru og børstede paneler anbefales det at anvende vandbaserede malinger. Moelvens standard sortiment i heldækkende hvid er overfladebehandlet med farvekoden NCS S-0502 Y, glans 20-25. Som udgangspunkt bør man følge de anvisninger, som leverandøren af
maling henviser til.
Ved ommaling af ubehandlede paneler anbefales det at overfladebehandle panelerne af flere omgange. Først bør man påføre knastlak/Shellak på alle
knasterne 2 gange, derefter påføres hæftegrunder eller grundfarve, og til sidst påføres 2 lag topmaling i den ønskede farve. Panelerne kan også behandles
med lud eller vandbaseret panellud. Der er vigtigt at følge de anvisninger, som leverandøren af maling henviser til.
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