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Moelven svanemærket ThermoWood

Vores træ
Træ er verdens mest bæredygtige byggemateriale. Samtidig er træ også et af verdens mest
taknemlige og fleksible byggematerialer. Vores træ er alle træsorter, der egner sig godt til at
sidde ubehandlet og derved patinere til en sølvgrå nuance. Man kan også vælge at oliere træet
og dermed bevare træets oprindelige lød og forlænge træets levetid, og skulle man få lyst til at
ændre udtryk fra patineret til oprindelig lød eller omvendt, kan dette nemt gøres ved at følge
nedenstående anvisninger.

Patinering
Kræver i princippet ingen vedligehold. Anvendes træet ubehandlet, vil patineringen påbegynde
efter montage, og træet vil fremstå patineret efter et par år udsat for vejrets påvirkning med sol,
regn og blæst. Hastigheden af patineringen afhænger af, om den pågældende facade vender
mod f.eks. syd eller nord. Er træet beskyttet mod sol og regn, vil det ikke eller kun i begrænset
omfang patinere.
I forhold til luftforurening og snavs på facaden kan der afvaskes med husrens eller algefjerner
efter behov, så man får en mere homogen patineret overflade. Følg producentens anvisninger.
Der kan være risiko for angreb af overfladeskimmel, som kan afrenses med trærens. Følg
producentens anvisninger.
Ønsker man at træet skifter udtryk fra patineret til olieret eller omvendt, kræver det, at træet
afrenses med trærens, inden næste proces igangsættes.

Oliebehandling
Man kan beskytte træet mod sol og regn ved at oliebehandle træet, således at træet bevarer sin
naturlige lød. Anvend gerne pigmenteret olie for at beskytte træet længst muligt mod solens UVstråler.
Ved oliering anbefaler vi, at træet oliebehandles på alle 4 sider inden opsætning samt at man
sikrer min. 1 slutstrøg efter montage for at lukke montagehuller, tilskæringer samt evt. ridser.
Vil man bevare træets lød, skal oliebehandlingen gentages efter behov. Hvor ofte
oliebehandlingen skal udføres, afhænger af påvirkning fra sol, regn og vind. Forvent
vedligeholdelse af udvendige, olierede facader med et interval på ca. 1-3 år.
Vi anbefaler, at du afrenser træet inden efterbehandlingen. Følg producentens anbefalinger for
afrensning og oliebehandling.

Overfladebehandling
Vælger du at male træet med en farve, forlænger du træets levetid yderligere med den levetid,
som overfladebehandlingen har. De træsorter, som vi har i Moelven, er alle meget formstabile,
hvilket betyder, at elasticiteten i overfladeproduktet holder længere, hvilket igen betyder, at
vedligeholdelsesintervallerne øges i forhold til mange andre mere bevægelige træsorter.
Inden overfladebehandling anbefaler vi, at alle 4 sider grundes. Derefter 1 gang
overfladebehandling inden opsætning samt 1 gang efter opsætning – minimum 3 behandlinger i
alt.
Der kan anvendes både transparent eller heldækkende træbeskyttelse.
Hvor ofte overfladebehandlingen skal vedligeholdes, afhænger af påvirkning fra sol, regn og vind.
Forvent vedligeholdelse af udvendige, malede facader med et interval på ca. 3-12 år.
Vi anbefaler, at du afrenser det overfladebehandlede træ efter producentens anvisninger før
gentagen overfladebehandling.
Er overfladebehandlingen nedbrudt grundet manglende vedligeholdelse, kan beklædningen med
fordel nedvaskes med trærens.
Gennemgå i øvrigt dit træværk en gang årligt.

