Information Målad klädsel
Klädsel
Klädsel produceras i gran eller furu av virke från norrländska skogar.
Klädsel har en sågad och rillad framsida samt rillade sidor med runda hörn.
Baksidan är hyvlad, på bredare dimensioner är baksidan spårad för att minska risken för kupning
och sprickor.
Grundmålad
Grundmålad klädsel är industriellt behandlad klädsel på 5 sidor under kontrollerade förhållanden.
Klädseln skall slutbehandlas enligt färgleverantörens instruktioner snarast efter montering och vara
ren och torr innan den målas, ändträ och skador skall grundmålas före slutmålning.
Mellanstruken
Mellanstruken klädsel är grundmålad och mellanstruken 1 gång på 5 sidor.
Toppmålning skall göras inom 1 år efter montage enligt färgleverantörens instruktioner.
Ändträ och skador skall grundmålas före mellanstrykning och toppmålning.
Klädseln skall vara ren och torr innan den målas.
Handhavande
Den målade panelen bör hanteras varsamt under förvaring och montering – detta för att skydda
den målade ytan som bör hållas så intakt som möjligt under montering.
Lagring av virke skall ske skyddat från nederbörd och inte i kontakt jord eller byggavfall.
Montering
Panelen monteras på läkt enligt gällande byggföreskrifter – detta för att erhålla en god ventilation
bakom panelen.
Undvik hårdhänt spikning, spikhuvudet ska ligga an mot träytan men inte tränga ned i densamma.
Om man spikar för nära kant eller ändar finns risk för sprickbildning.
Alla kapsnitt, spikinfästningar och repor ska behandlas som obehandlat trä och behandlas med
grundfärg.
Ändträ är den känsligaste delen av en klädsel och nederdelen är ofta mycket utsatt. Därför är
denna behandling mycket viktig.
Underhåll
Klädseln bör inspekteras årligen för att kontrollera behovet av underhåll.
Utvändig klädsel bör tvättas med något års mellanrum, detta för att få bort damm smuts mm. vilket
annars kan göra att mögel och alger lättare får fäste i väggen.
Använd inte högryckstvätt med högt tryck då det kan skada färg och träfiber.
Låt inte växter eller gräs växa för nära väggen då det kan öka fukten i väggen.
Ansvar och reklamation
Brister på kvalitet, skador mm skall reklameras innan montering eller kapning, reklamation efter
montering eller kapning godkänns inte.
Avvikelser som beror på felaktigt handhavande, lagring, montering eller efterbehandling betraktas
inte som skäl för reklamation.
Varor som skall reklameras skall hanteras som fullgod vara tills återförsäljaren behandlat
reklamationen.

